
 

 

Návod pro montáž a instalaci rekupera čních jednotek HERU ®: 

POPIS JEDNOTKY  

- Jednotka umožňuje komunikaci přes 
Modbus s rozhraním RS485. 
- Má dvouvrstvý plášť z pozinkovaného plechu 
s tepelnou izolací vloženou mezi vrstvy pláště 
(HERU®200 T EC/250 T EC/250 T EC 
v provedení hliník-zinek). 

 

• Jednotka HERU®T je určena pro instalaci do 
vytápěného prostoru, například do technické 
místnosti nebo prádelny. 

• Jednotka HERU®T se dodává v bílé barvě (kromě 
HERU®200 T EC/250 T EC/250 T EC). 

• Jednotka HERU®T je ovládána pomocí dálkového 
ovládače, pomocí kterého lze řídích chod jednotky 
a nastavovat požadované provozní parametry, 
jakož i monitorovat provozní režimy a stav 
jednotky. Dosah ovladače je přibližně 50 metrů. 
Dosah antény umístěné vedle jednotky může být 
zmenšen v důsledku přítomnosti většího množství 
výztuže v železobetonových konstrukcích. 
V takovém případě je třeba anténu přemístit do 
místa, kde nebude signál stíněn nebo jí umístit 
blíže k ovladači.  

• Všechny jednotky HERU®T jsou vybaveny 
koncovkou pro zapojení do zásuvky na stěně 
(kromě HERU®200 T EC/250 T EC/250 T EC.) 

• HERU®70 T/100 T EC/160 T EC/200 T EC/250 T 
EC/250 T EC mají na potrubí přívodního a 
odtahovaného vzduchu umístěny tlumiče hluku. 

 

• Rekuperační jednotky HERU®T se dodávají s AC 
nebo EC motory. Jednotky jsou určeny pro větrání 
prostor upraveným přívodním vzduchem a pro odtah 
vzduchu z větraných prostor. Jednotky jsou 
vybaveny účinnou rekuperací tepla a chladu. 

• Jednotky HERU®T lze použít v rodinných domech, 
kancelářích, bytové výstavbě atd. kde je 
požadováno: 
- Vysoká účinnost rekuperace energie 
- Energetické úspory 
- Nízká hladina hluku 
- Bezpečný provoz 
- Vysoká míra spolehlivosti 

• HERU®T; 
- Má hliníkový rotační rekuperační výměník bez 

přenosu vlhkosti. Výměník je umístěn uvnitř 
jednotky v jejím středu a zajišťuje účinnost 
rekuperace tepelné energie až 86 %. 

- Má radiální ventilátory s dopředu a dozadu 
zahnutými lopatkami, bezúdržbové motory 
s externími rotory, připojení pomocí konektorů. 
Motory lze z jednotky snadno vyjmout a vyčistit.  

- Zabudovaný systém řízení pro regulaci teploty 
v režimech vytápění a chlazení. 

- Jednotku lze vybavit elektrickým ohřívačem 
vzduchu. 

- Má standardní, vyměnitelný pevný filtr F7 
- Má dálkové ovládání pro řízení a monitorování 

chodu jednotky. 



 

 

 

INSTALACE A BEZPE ČNOST 

POUŽITÍ 
• Pro vytvoření co možná nejpříjemnějšího vnitřního prostředí a pro 

zabránění škod způsobených vlhkostí, musí být dům či byt trvale, 
adekvátním způsobem provětráván. Jednotka musí být v provozu 
trvale a vypnuta smí být pouze při provádění údržby.  Množství 
přívodního vzduchu je řízeno pomocí parametrů nastavených 
v dálkovém ovladači: 

   Nepřítomnost osob: snížený přívod vzduchu. Používá se, pokud 
nejsou ve větraných prostorách přítomny žádné osoby. 
Normál - množství přívodního vzduchu v tomto režimu je 
nastaveno instalační firmou a nemělo by být uživatelem měněno. 
Posílení - vyšší množství přívodního vzduchu než v režimu 
normál, lze zvolit mezi středním a max. Tento provozní režim by 
se měl zvolit v případě potřeby vyššího přívodu vzduchu, než v 
základním režimu normál; například při vaření, sušení prádla, 
sprchování nebo saunování. 
Doporučení pro sušení prádla: v důsledku vysokého obsahu 
vlhkosti by se k systému větrání neměl připojovat odtah ze sušičky 
nebo sušárny. Doporučujeme použití kondenzační sušičky bez 
napojení na vzduchotechniku. 

• Při instalaci jednotky HERU® je nutno vzít v úvahu všechny 
případné požadavky na úřední povolení a řídit se doporučením, 
ohledně umístění jednotky, přístupu, elektrických připojení atd. 

• Jednotka HERU® je přístupná pro uživatele v souladu s normou 
IEC 60335-2-40, aby si mohl sám provádět servis a údržbu 
jednotky v souladu s Uživatelským manuálem. Avšak před 
zahájením těchto prací musí být jednotka vždy odpojena od 
přívodu elektrického proudu. 
V souladu s normou IEC 60335-2-7.12 platí omezení "Toto 
zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže mají dohled nebo 
pokyn týkající se použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich 
bezpečnost." "Je třeba dohlížet na děti, aby si se zařízením nehrály 
a nemanipulovaly s ním." 

• Jednotku HERU® je třeba před instalací skladovat na chráněném a 
suchém místě. 

• Návrhový průtok vzduchu by neměl přesáhnout 75% maximálního 
výkonu jednotky. 

• V pravidelných intervalech kontrolujte, zda přívod a odtah 
vzduchu správně fungují. 

• Z důvodu zabránění kondenzace vodní páry v jednotce během 
chladných období by jednotka neměla být mimo provoz po 
delší dobu. Při instalaci v teplém a vlhkém prostředí jako např. v 
koupelně nebo technické místnosti se na vnějším plášti jednotky 
může při nižších venkovních teplotách objevit kondenzace. Pokud 
je jednotka nainstalována během chladného období a není uvedena 
ihned po instalaci do provozu, je třeba opatřit vzduchotechnické 
potrubí záslepkami, které zabrání kondenzaci vlhkosti v jednotce. 

BEZPEČNOST 
• Buďte opatrní, dávejte pozor na ostré hrany a rohy na jednotce  

HERU® a na ventilátorech. Vezměte v úvahu hmotnost jednotky, 
viz. strana 91. Před zahájením prací údržby musí být jednotka 
HERU® odpojena od přívodu elektrického proudu. 

• V případě potřeby výměny nebo opravy nějakého elektrického 
komponentu, musí být tyto práce provedeny osobou s příslušným 
oprávněním a kvalifikací.  

• Jednotka HERU® obsahuje rotační součásti, které mohou 
v případě kontaktu způsobit vážná poranění. Z tohoto důvodu 
musí být před zprovozněním jednotka připojena na 
vzduchotechnické potrubí, víko jednotky uzavřeno a šrouby na 
víku řádně dotaženy. 

• I po odpojení přívodu elektřiny může být elektrický ohřívač stále 
ještě horký. 

• Dbejte na to, aby při montáži a instalaci jednotky nedošlo 
k poškození přívodního napájecího kabelu. 

• Napájecí okruh jednotky HERU® musí být vybaven proudovým 
chráničem. 

• Přívod elektřiny pro jednotky bez koncovky pro zapojení do 
zásuvky musí být vybaven bezpečnostním vypínačem umístěným 
v blízkosti jednotky. Bezpečnostní vypínač se nesmí používat pro 
běžné zapínání a vypínání jednotky. Za tímto účelem se používá 
výhradně dálkový ovladač dodaný s jednotkou. Bezpečnostní 
vypínač musí být před zahájením prací údržby poté, co byla 
jednotka vypnuta dálkovým ovladačem, přepnut do polohy 0. 

• Jakékoliv práce na elektrickém připojení jednotky smí provádět 
pouze osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací. 

• Jakékoliv práce v jednotce a na jejím vnějším povrchu smí 
provádět pouze elektrikář / instalační firma s příslušným 
oprávněním a kvalifikací. 

• Nezapomeňte, že rotační, horké a elektrické komponenty mohou 
způsobit vážná zranění. 

MONTÁŽ JEDNOTKY HERU ® T 
• Jednotka HERU®T musí být instalována v souladu s pokyny pro 

montáž uvedenými na stranách 49-54. 
• Jednotku upevňujte na stěnu pomocí montážních konzol 

vhodných pro daný typ a technický stav stěny. 
• Jednotku neinstalujte na stěnu sousedící s ložnicí. 
• Jednotka by měla být namontována na stěnu s dobrými 

akustickými vlastnostmi. 
• Pro připojení vzduchotechnického potrubí používejte spojky nebo 

příruby opatřené tepelnou izolací. 
• Pokud je potrubí přívodního a odtahovaného vzduchu umístěno 

v chladném místě, je třeba ho opatřit tepelnou izolací. Pří nízkých 
teplotách přívodního vzduchu je nutno potrubí přívodního 
vzduchu opatřit tepelnou izolací i když je instalováno v teplém 
prostoru. Zabrání se tím vzniku kondenzace na potrubí. 

• Potrubí čerstvého a odpadního vzduchu je třeba vždy opatřit 
izolací proti vzniku kondenzace. 

• Izolaci potrubí je nutno důsledně dotáhnout až k jednotce. 
• Čidlo GT7 je třeba osadit do potrubí přívodního vzduchu, anténu 

na vhodném místě vedle jednotky (ne proti kovovým 
předmětům). 

• Tlumiče hluku je třeba navrhnout s použitím akustických údajů 
jednotky a tak, aby byla dodržena požadovaná hladina 
akustického tlaku v interiéru. 

• Pokud je připojen topný výměník pro předehřev přívodního 
vzduchu, tak musí být na potrubí přívodu čerstvého vzduchu 
umístěna uzavírací klapka. 

• K jednotce HERU® T může být připojena digestoř dodávaná jako 
příslušenství v případech, kdy odtahovaný vzduch neprochází 
filtrem nebo rotačním výměníkem rekuperátoru. 

• Mějte na paměti, že vzt potrubí pro odtah z kuchyní v domech 
musí mít požární odolnost alespoň EI15 a bezpečnostní 
vzdálenost od hořlavých materiálů min. 30mm a potrubí musí být 

   vybaveno revizním otvorem pro čištění. 
• VZT potrubí musí být připojeno na vnější     

ochranné uzemnění jednotky, viz. obrázek.  



 

 

PŘIPOJENÍ SBĚRNICE MODBUS K EXTERNÍMU ŘÍDÍCÍMU SYSTÉMU 

Řídící deska jednotky je vybavena třípólovým 
rozhraním RS485, které je umístěno na jedné z 
kratších stran řídící desky. Svorky jsou označeny  
'A', 'B' a '0'. 

Pro zapojení se používají tři vodiče. Dva pro binární 
datový signál na svorkách 'A' a 'B' a jeden vodič pro 
připojení na svorku referenčního signálu označenou 
'0'. 
Pokud není ke svorce '0' připojen žádný vodič mezi 
jednotkou a externím systémem řízení, tak je 
nebezpečí vzniku napěťového potenciálu mezi 
jednotkou a externím systémem řízení, což může 
vést k poškození řídící desky jednotky a/nebo 
externího řídícího systému. 

Pro komunikaci na rozhraní RS485 je použit datový 
protokol Modbus RTU. Aby byla možná 
komunikace s jednotkou, tak musí externí systém 
řízení tento datový protokol podporovat. 

Hardware řídící desky je připraven pro řízení přes 
Modbus, avšak tato funkce není v základním 
nastavení umožněna. Může být aktivována pomocí 
dálkového ovladače kompatibilního s Modbus a pak 
synchronizována s jednotkou, což umožní aktivaci 
funkce řízení jednotky přes Modbus. 

Více informací o konfiguraci Modbus pomocí 
dálkového ovladače viz. kapitola: Menu "Servisní 
menu" a Modbus na straně 59. 

FUNKČNÍ SCHEMA JEDNOTKY HERU ®T INSTALOVANÉ V PROSTORU S POKOJOVOU TEPLOTOU  

Potrubí odpadního vzduchu  

Hlavice  

Odtah z digesto ře 

Tlumi če hluku  

Potrubí p řívodu vzduchu  

Potrubí odtahu vzduchu  

Jednotka HERU 

Ovladač 

Mřížka na sání vzduchu 

Potrubí čerstvého 

vzduchu  

INSTALACE JEDNOTKY HERU ®T  

Jednotka HERU®T musí být instalována tak, aby připojovací hrdla pro připojení vzduchotechnického potrubí 
směřovala směrem vzhůru (A), může být však instalována také naležato (B). 
Z důvodu nebezpečí poranění nedoporučujeme instalovat jednotku na bok (C), s hrdly směřujícími směrem dolů 
(D) nebo víkem směřujícím směrem dolů (E). 
Jednotky HERU®200 T EC/250 T/250 T EC je třeba vždy instalovat podle obrázku (A), tedy s hrdly směřujícím 
směrem vzhůru. 
Je nutno zajistit dostatečný servisní prostor kolem jednotky pro provádění servisu a prací údržby. 



 

 

POKYNY PRO MONTÁŽ JEDNOTEK HERU ®62  T/90  T/95  T   EC 

Jednotku namontujte za použití dodaných pryžových distančních podložek a šroubů vhodných pro daný 
typ a konstrukci stěny, na kterou se jednotka montuje. 

Poznámka: dodané pryžové distanční podložky lze stlačit maximálně na tloušťku 10 mm. Šrouby pro 
upevnění na stěnu se k jednotce nedodávají.  

Před jednotkou nechte dostatek místa tak, aby byl zajištěn doporučený servisní prostor. 

Montážní st ěnovou konzolu 
upevn ěte pomocí dvou 
pojistných podložek a t ří 
pryžových distan čních 
podložek. 

Na stěnovou konzolu 
zavěste jednotku a 
zajist ěte jí pomocí dvou 
šroub ů 4,2 x 9,5. 

VOLNÝ PROSTOR PRO 
SERVIS A PRÁCE ÚDRŽBY 

Na zadní stranu jednotky v obou 
rozích p řipevn ěte dva malé samolepící 
pryžové distan čníky.  

Max. úhel otev ření 90° 



 

POKYNY PRO MONTÁŽ JEDNOTEK HERU ®70   T/100   T   EC 

Jednotku namontujte za použití dodaných pryžových distančních podložek a šroubů vhodných pro daný typ a 
konstrukci stěny, na kterou se jednotka montuje. 
Šrouby pro upevnění na stěnu se k jednotce nedodávají. 
Z důvodu co nejnižšího přenosu hluku doporučujeme dopojit jednotku na vzt potrubí pružnými hadicemi. 
Před jednotkou nechte dostatek místa tak, aby byl zajištěn doporučený servisní prostor. 

Vyklo ňte spodní část 
jednotky sm ěrem od 
stěny, zavěste jednotku 
na stěnovou konzolu a 
sklopte spodní hranu 
jednotky zp ět do svislé 
polohy tak, aby se 
opírala o st ěnu.  

Uvoln ěte tři šrouby a 
vyjm ěte konzolu.  

Jednotku zav ěšenou 
na stěnové konzoly 
zajist ěte pomocí t ří 
šroub ů. 

Namontujte st ěnovou 
konzolu na st ěnu, 21 mm nad 
horní hranou jednotky 
vyvrtejte řadu otvor ů. 

VOLNÝ PROSTOR PRO 
SERVIS A PRÁCE ÚDRŽBY 

Na zadní stranu jednotky v obou rozích 
připevn ěte dva malé samolepící 
pryžové distan čníky.  

Volný prostor pro servis a práce údržby. 
Jednotka má bezpe čnostní zarážku, která 
zabraňuje vypadnutí dví řek při jejich 
otvírání.  



 

 

POKYNY PRO MONTÁŽ JEDNOTEK HERU ®115   T/140   T 

Jednotku namontujte za použití dodaných pryžových distančních podložek a šroubů vhodných pro daný typ a 
konstrukci stěny, na kterou se jednotka montuje. 
Šrouby pro upevnění na stěnu se k jednotce nedodávají. 
Z důvodu co nejnižšího přenosu hluku doporučujeme dopojit jednotku na vzt potrubí pružnými hadicemi. 
Před jednotkou nechte dostatek místa tak, aby byl zajištěn doporučený servisní prostor. 

Zavěste jednotku na 
stěnovou konzolu a 
upevn ěte pomocí čtyř 
distan čníků a vhodných 
šroub ů. 

Stěnovou konzolu oto čte o 
180° a připevn ěte jí na 
stěnu pomocí čtyř 
pryžových distan čníků a 
šroub ů vhodných pro daný 
typ a konstrukci st ěny.  

VOLNÝ PROSTOR PRO 
SERVIS A PRÁCE ÚDRŽBY 

Začněte 
odmontováním 
stěnové konzole z 
jednotky.  

Jednot ku pomocí dvou šroub ů 
připevn ěte ke st ěnové konzoli. 
Použijte šrouby, které jste 
vyšroubovali p ři odmontování 
stěnové konzole z jednotky (1).  

Max. úhel otevření dvířek 130° 



 

 

POKYNY PRO MONTÁŽ JEDNOTEK HERU ®T160  T   EC 

Jednotku namontujte za použití dodaných pryžových distančních podložek a šroubů vhodných pro daný typ a konstrukci 
stěny, na kterou se jednotka montuje. 
Šrouby pro upevnění na stěnu se k jednotce nedodávají. 
Z důvodu co nejnižšího přenosu hluku doporučujeme dopojit jednotku na vzt potrubí pružnými hadicemi. 
Před jednotkou nechte dostatek místa tak, aby byl zajištěn doporučený servisní prostor. 

Vyšroubujte čtyři 
šrouby a vyjm ěte 
stěnovou montážní 
konzolu.  

Vyklo ňte spodní 
část jednotky 
směrem od st ěny, 
zavěste jednotku na 
stěnovou konzolu a 
sklopte spodní 
hranu jednotky zp ět 
do svislé polohy tak, 
aby se opírala o 
stěnu.  

Jednotku zav ěšenou 
na stěnové konzoly 
zajist ěte pomocí čtyř 
šroub ů. 

Namontujte montážní 
stěnovou konzolu, 22 mm 
nad horní částí jednotky na 
stěnu vyvrtejte řadu otvor ů. 

VOLNÝ PROSTOR PRO SERVIS A 
PRÁCE ÚDRŽBY 

Na spodní část zadní strany jednotky 
upevn ěte tři male samolepící pryžové 
dista čníky: v obou rozích a uprost řed. 

Volný prostor pro servis a práce údržby 
Jednotka má bezpe čnostní zarážku, 
která zabra ňuje vypadnutí dví řek při 
jejich otvírání.  



 

 

POKYNY PRO MONTÁŽ PODLAHOVÉHO STOJÁNKU PRO JEDNOTKY HERU ®115 T/140 T/160 T EC 

Upevn ěte jednotku ke st ěně. 

Začněte 
odšroubováním 
stěnové 
konzole.  

Pak podle obrázku k jednotce p řišroubujte podlahový stojánek.  

Vyrovnejte noži čky, aby je dnotka stála na podlaze stabiln ě. 

Pak podle obrázku k jednotce p řišroubujte podlahový 
stojánek pomocí 8 šroub ů M5x16. 

Vyrovnejte noži čky, aby jednotka stála na podlaze stabiln ě. 



 

 

POKYNY PRO MONTÁŽ JEDNOTEK HERU ®T200 T EC/250 T/250 T EC 

Povrch pro instalaci jednotky musí být vodorovný a stabilní. 
Jednotku vždy zdvihejte paletovým vozíkem nebo vysokozdvižným vozíkem, které mají vidlice nejméně tak 
dlouhé, jaká je šířka jednotky. 
Zajistěte, aby jednotka byla vyrovnána do vodováhy v obou směrech x i y. Použijte vodováhu. 
Pokud je podlaha nerovná, namontujte seřiditelné nožičky (dodávají se jako příslušenství)  
Pro zamezení přenosu vibrací do podlahy lze pod jednotku vložit antivibrační podložky Novibra Mat, které se 
dodávají jako příslušenství. 
Před jednotkou nechte dostatek místa tak, aby byl zajištěn doporučený servisní prostor. 

Na nerovném nebo sklon ěném povrchu 
použijte se řiditelné noži čky (4 kusy).  

Na rovném povrchu použijte 
antivibra ční podložky Novibra Mat 
(4 kusy).  

VOLNÝ PROSTOR PRO SERVIS A 
PRÁCE ÚDRŽBY 

Volný prostor pro servis a práce údržby 



 

 

UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU ! Důležité informace p řed spušt ěním !  

Před spuštěním jednotky si nejprve pročtěte 
návod. 

• Poznámka: Do přívodního potrubí vždy 
namontujte teplotní čidlo GT7. Viz. strana 57. 
Čidlo GT7 je propojeno s reléovou kartou. 

• Anténu je třeba namontovat vně jednotky. Anténa 
je u jednotek HERU® již připojená. 
Poznámka: Anténa se nesmí montovat v 
blízkosti kovových ploch nebo kovových 
předmětů, protože by způsobovaly odstínění 
signálu. 
Anténu je třeba namontovat co nejvíce do 
středu větraných prostor, čímž se dosáhne 
nejlepšího příjmu signálu ze všech částí domu. 
V případě potřeby je k dispozici prodlužovací 
kabel, který se dodává jako příslušenství 
antény. 

• Při otvírání nebo zavírání dvířek jednotky 
používejte ruční nářadí, nikoliv elektrický 
šroubovák. Šrouby dotahujte střídavě a neutahujte 
je příliš. 

• Do dálkového ovladače vložte tužkové baterie AA. 
Baterie naleznete uvnitř dodané jednotky HERU®. 

• HERU® se spustí automaticky (po 
několikaminutové prodlevě) po zapojení přívodu 
elektřiny nebo případně po spuštění pomocí 
dálkového ovladače. Po obnovení dodávky 
elektřiny při výpadku proudu vždy zkontrolujte, že 
jednotka naskočila. 

• Jednotky HERU®70 T/100 T EC/160 T EC se 
dodávají v pravostranném nebo levostranném 
provedení a s nebo bez připojení ke kuchyňské 
digestoři. 
Jednotky HERE®200 T EC/250 T/250 T EC 
dodávají v pravostranném nebo levostranném 
provedení. 

Jednotky HERU®62T/90T/95T EC/115 T/140 T 
se dodávají v pravostranném nebo 
levostranném provedení a s připojením ke 
kuchyňské digestoři. Viz. obrázky na následující 
straně. 

• Důležité při nastavování průtoku vzduchu: 
přejděte do Servisního Menu (heslo 1199), zvolte 
položku "AC-motor setup" nebo "EC-motor setup". 
Tímto jsou v průběhu nastavování průtoku 
vzduchu zakázány funkce jako Letní chlazení nebo 
Zesílení a rychlost otáčení je během průběhu 
nastavování ventilátorů normální. 
Viz. strana 66. 
Při nastavování průtoku vzduchu u ventilátorů 
s AC motory je možno separátně pro přívodní a 
odtahovaný vzduchu měnit napájecí napětí a tím 
měnit rychlost otáčení ventilátoru přes 
transformátory. Normální provoz je třeba 
nastavovat ve standardním provozním režimu. 
Schémata zapojení s kroky transformátoru jsou 
uvedeny na stranách 105-111. Poznámka: Při 
ručním nastavování rychlosti otáčení ventilátorů 
dbejte na to, aby rychlost otáčení dodržovala 
sekvence. 

• Všechny jednotky HERU® mohou být vybaveny 
vestavěným elektrickým ohřívačem vzduchu. 
Podle pokynů na straně 70 vyberte možnost 
„Ohřívač "Zap./Vyp". Pro externí ohřívač jsou 
pokyny uvedeny na straně 70. 

• Podle pokynů na straně 61 nastavte požadovanou 
teplotu. 

• Nastavenou hodnotu uložte podle pokynů 
uvedených na straně 73. 

• Poznámka: Jednotka nesmí být provozována 
bez filtru. 



 

 

UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU  

DIGESTOŘ /ODTAH VZDUCHU 

  

  
ODTAH 
VZDUCHU 

ODTAH 
VZDUCHU 

ODTAH 
VZDUCHU 

 
 
ODTAH Z 
DIGESTOŘE 

 
 
ODTAH Z 
DIGESTOŘE 

PŘÍVOD 
VZDUCHU 

PŘÍVOD 
VZDUCHU 

PŘÍVOD 
VZDUCHU ČERSTVÝ 

VZDUCH 

ČERSTVÝ 
VZDUCH 

ČERSTVÝ 
VZDUCH 

ODPADNÍ 
VZDUCH 

ODPADNÍ 
VZDUCH 

ODPADNÍ 
VZDUCH 

PRAVOSTRANNÉ PROVEDENÍ: 
HERU®70 T, 100 T EC, 160 T EC (S NEBO BEZ PŘIPOJENÍ DIGESTOŘE). 

HERU®200 T EC, 250 T, 250 T EC (KROMĚ PŘIPOJENÍ DIGESTOŘE). 

LEVOSTRANNÉ PROVEDENÍ: 
HERU®70 T, 100 T EC, 160 T EC (S NEBO BEZ PŘIPOJENÍ DIGESTOŘE). 

HERU®200 T EC, 250 T, 250 T EC (KROMĚ PŘIPOJENÍ DIGESTOŘE). 

 

LEVOSTRANNÉ PROVEDENÍ: HERU®62 T, 90 T, 95 T EC, 115 X 140 T S PŘIPOJENÍM DIGESTOŘE 



 

 

FUNKČNÍ SCHÉMA JEDNOTKY HERU ®T   se zakreslenými čidly  

PŘÍVODNÍ VZDUCH 

ODPADNÍ VZDUCH 

ČERSTVÝ VZDUCH 

ODTAHOVANÝ VZDUCH 

KUCHYŇSKÁ 
DIGESTOŘ 

Rekupera ční jednotka HERU  
Místnost  
Rotační rekuperátor  
Filtr  
Elektronická řídící deska  
Elektrický oh řívač 
Topný vým ěník 
Chladicí vým ěník 
Relé 

Tlumi č hluku  

Tlakom ěr p řívodní vzduch 

Tlakom ěr odtahovaný vzduch 

Pokojové čidlo vlhkosti  

Prostorové čidlo CO 2 v místnosti 

Regula ční ventil chlazení 

Regula ční ventil vytáp ění 

Ventilátor p řívodního  

Ventilátor odpadního vzduchu 

Cirkula ční čerpadlo, topná voda 

Cirkula ční čerpadlo, chladící voda  

Servopohon klapky s natahovací pružino 

Čidlo rekuperátoru  
Vnit řní teplotní čidlo čerstvého vzduchu 

Vnit řní teplotní čidlo p řívodního vzduchu 

Vnit řní teplotní čidlo odtahovaného vzduchu 

Vnit řní teplotní čidlo odpadního vzduchu 

Čidlo protimrazové ochrany 

Teplotní čidlo p řívodního vzduchu v potrubí 

(min/max)  
Čidlo teploty vzduchu umíst ěné v potrubí  

PŘÍVODNÍ VZDUCH 

ODPADNÍ VZDUCH 

ODTAHOVANÝ  
VZDUCH 

DIGESTOŘ 
ČERSTVÝ VZDUCH 



 

 

FUNKCE A ZPŮSOBY REGULACE  

REGULACE TEPLOTY  
Teplota vzduchu může být regulována buďto na 
základě konstantní teploty přívodního vzduchu, nebo 
konstantní prostorové teploty v místnosti nebo 
konstantní teploty odtahovaného vzduchu. 
Pro regulaci na základě konstantní prostorové teploty 
v místnosti je třeba do místnosti umístit teplotní 
čidlo (tento způsob regulace je možný i v případě, že 
je do systému větrání zařazen výměník chlazení). 
Regulace na základě teploty odtahovaného vzduchu 
je podobná, avšak s tím rozdílem, že teplotní čidlo je 
umístěno v odtahové části jednotky. 

Teplotu je možno regulovat v 5-ti sekvencích: 
1. Rekuperace chladu + dochlazování: Pokud není 

dostatečný výkon rekuperace chladu na 
rekuperátoru, může řídící jednotka začít regulovat 
chladící výkon výměníku chlazení (např. průtok 
podzemní vody výměníkem). 

2.Rekuperace chladu nebo regulované 
dochlazování: rotační rekuperátor začne 
rekuperovat, jakmile je teplota odtahovaného 
vzduchu nižší než teplota venkovního vzduchu. 
Regulované dochlazování: dochlazovaní začne 
pracovat, jakmile je teplota venkovního vzduchu 
nižší než požadovaná prostorová teplota 
v místnosti a nestačí pro snížení prostorové teploty 
v místnosti. 

3.Venkovní teplota = požadovaná teplota: pokud 
je venkovní teplota stejná jako je požadovaná 
teplota přívodního vzduchu, tak se rotační 
rekuperátor zastaví. 

4.Rekuperace tepla: rotační rekuperátor začne 
rekuperovat teplo z teplejšího vzduchu z místnosti. 

5.Rekuperace tepla + ohřev: při klimatických 
podmínkách, kdy rotační rekuperátor i přes jeho 
vysokou účinnost rekuperace nestačí pro dosažení 
požadované teploty přívodního vzduchu, může 
řídící jednotka spustit chod vestavěného 
elektrického ohřívače nebo výměníku vytápění a 
regulovat jeho výkon. 

VÝKON VENTILÁTORU  
Průtok vzduchu (rychlost otáčení ventilátoru) je 
řízena pomocí časovače s týdenním programem. 
Časovač je možno naprogramovat tak, že ve 
stanovený čas se rychlost ventilátoru změní z jedné 
rychlosti na jinou (například nastavení přítomnosti a 
nepřítomnosti osob v domě). Speciální funkcí je 
možnost kompenzace tlaku v případě, že je 
v provozu doplňkové vytápění pomocí otevřeného 
ohně (krbu) nebo kamen (odtahový ventilátor 
v tomto případě přepne na nižší rychlost). 
V rámci funkce týdenního časovače je možno 
nastavit různé rychlosti otáček ventilátorů, například 
nepřítomnost osob v domě / zesílení nebo 
připravenost k chodu (standby). Rychlost otáčení 
ventilátorů může být dále řízení pomocí čidel 
sledující obsah CO2 a relativní vlhkost (RH) 
v místnosti, takže jednotka zvýší průtok vzduchu 
(zvýšení rychlosti otáčení ventilátorů), jakmile je 
překročena nastavená maximální hraniční hodnota. 

"Letní chlazení" je funkce, při které můžete využít 
chladný venkovní vzduch pro snížení teploty 
vzduchu v interiéru. Rychlost otáčení ventilátorů se 
zvýší, jakmile se dostane poměr mezi teplotou 
venkovního vzduchu a teplotou odtahovaného 
vzduchu do předem nastaveného rozmezí. 

Regulované  
dochlazování 
0-100% 

Regulovaný  
doh řev 
0-100% 

Regulace 
rekuperátoru 
0-100% 

Regulace 
rekuperátoru  
0-100% Rekuperátor 100%  Rekuperátor 100%  

Rekuperace tepla Rekuperace chladu 
nebo dochlazování 

Rekuperace chladu 
+ 

dochlazování 

Rekuperace tepla 
+ 

dohřev 

Venkovní teplota = požadovaná teplota 



 

 

POUŽITÍ DÁLK OVÉHO OVLADAČE 

Informace o aktuálním stavu jednotky jako je teplota, rychlost otáčení ventilátoru, teplotní účinnost rekuperátoru 
je-li v chodu, potřeba tepla, resp. chladu jsou zobrazovány na displeji v menu v zobrazovacích režimech 1, 2, 3 a 4. 
Tato menu nejsou běžně zobrazena z důvodu úspory energie baterií, avšak zobrazí se po prvním stisku klávesy a 
vypnou se po přibližně 2 minutách nepoužívání ovladače. Ovladač se automaticky vrátí do zobrazovacího režimu 1 
po jedné minutě po zobrazení jiného menu. 

Poznámka: po zadání nastavení nových parametr ů je třeba po čítat se zpožd ěním 15 vte řin, než se nové 
nastavení projeví na jednotce.  

Horní řádek 
a střední 
pole 
zobrazují 
aktuální 
hodnoty a 
pracovní 
režimy 
jednotky. 

Spodní řádek 
zobrazuje možné 
volby pomocí 
klávesy A nebo B. 
Například zapnutí 
/ vypnutí jednotky 
pomocí klávesy A 

Pro aktivaci nebo zákaz zámku 
kláves stiskněte po dobu 3 
vteřin klávesu BACK . 

Zobrazovací režim 1 zobrazuje výskyt alarmu a zobrazovací režim 2 zobrazuje druh alarmu. 



 

 

ZOBRAZOVACÍ REŽI M 1 
SYMBOLY, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ V  ZOBRAZOVACÍM REŽIMU 1:  

= indikuje, že rekuperátor je v provozu 
  + = rekuperace tepla 
  -  = rekuperace chladu 
= rychlost otáčení ventilátoru. Možno 

vybrat z min, standard, střední, max. 

= indikuje, že je v provozu výměník 
ohřevu 

= letní chlazení je aktivní 

= týdenní časovač je aktivní 
= funkce klávesy A. Stiskem klávesy A 

ovládáte posílení přívodu a odtahu 
vzduchu 

= funkce klávesy B. Stiskem klávesy B 
vypnete kompenzaci tlaku. 

= funkce klávesy B. Stiskem klávesy B 
zapínáte a vypínáte „nepřítomnost 
osob“ 

= indikuje, že je v chodu výměník 
chlazení 

= funkce kláves UP a DOWN pro 
přepnutí do zobrazení módů 2, 3 a 4 

= Výskyt alarmového hlášení 

= „Posílení“ je aktivní 

= „Nepřítomnost osob“ je aktivní 

= kompenzace tlaku je aktivní 

Pro přepnutí do 
zobrazovacích 
režimů 2, 3 a 4 
stiskněte UP nebo 
DOWN. Pro návrat 
do zobrazovacího 
režimu 1 stiskněte 
BACK . 

ZOBRAZOVACÍ REŽIM    2  
SYMBOLY, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ V  ZOBRAZOVACÍM REŽIMU 2:  

Pro přepnutí do 
zobrazovacích 
režimů 3 a 4 
stiskněte UP nebo 
DOWN. Pro návrat 
do zobrazovacího 
režimu 1 stiskněte 
BACK . 

= indikuje, že rekuperátor je v provozu 
  + = rekuperace tepla 
  -  = rekuperace chladu 
= teplotní účinnost rekuperace 
= indikuje, že je v provozu 

výměník ohřevu. 

= indikuje, že je v provozu 
výměník chlazení. 

= týdenní časovač je aktivní 

= letní chlazení je aktivní 

= venkovní teplota 

= teplota odpadního vzduchu  

= teplota přívodního vzduchu 

= teplota odtahovaného vzduchu 

= kompenzace CO2 je aktivní 

= funkce klávesy A. Stiskem klávesy A 
ovládáte posílení přívodu a odtahu 
vzduchu 

= funkce klávesy B. Stiskem klávesy B 
vypnete kompenzaci tlaku. 

= funkce klávesy B. Stiskem klávesy B 
zapínáte a vypínáte „nepřítomnost 
osob“ 

= funkce kláves UP a DOWN pro 
přepnutí do zobrazení módů 1, 3 a 4 

= Alarm 
= „Posílení“ je aktivní 

= „Nepřítomnost osob“ je aktivní 

= kompenzace tlaku je aktivní 

= kompenzace relat. vlhkosti je aktivní 

V ZOBRAZ. REŽIMECH 1 A 2 LZE ZAPNOUT A VYPNOUT „POSÍL ENÍ“ A NEPŘÍTOMNOST OSOB 
Stiskem klávesy B zapínáte a vypínáte 
funkci „Nepřítomnost osob “. Pokud je na 
displeji v pravém rohu zobrazen symbol 
kufříku, je funkce „Nepřítomnost osob“ 
aktivní, rychlost otáčení ventilátoru je tedy 
snížena na minimum. 

Stiskem kl. A přepínáte mezi „Posílení p řívodu a 
odtahu vzduchu“ zap./vyp na určenou dobu 
(doba a otáčky ventilátoru během posílení se 
provádí v menu Servis "Posílení" str. 69). Svítí-li 
v pravém rohu symbol "plus"+, tak je funkce 
„Posílení“ aktivní. 

ZOBRAZOVACÍ REŽIM    3  
Pro přepnutí do 
zobrazovacích 
režimů 2 a 4 
stiskněte UP nebo 
DOWN. Pro návrat 
do zobrazovacího 
režimu 1 stiskněte 
BACK . 

SYMBOLY, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ V  ZOBRAZOVACÍM REŽIMU 3:  
= teplota přívodního vzduchu 

za rekuperátorem 
= Zobrazení dne v týdnu a času. 

= letní chlazení je aktivní 

= týdenní časovač je aktivní 
= prostorová teplota. Čidlo umístěno 

v místnosti. 
= relativní vlhkost vzduchu v % 
= úroveň CO2 v PPM (částic na 

milion) 

= funkce kláves UP a DOWN pro 
přepnutí do zobrazení módů 1, 2 a 4. 

= Posílení“ je aktivní 

= kompenzace tlaku je aktivní 

= CO2 kompenzace CO2 je aktivní 

= kompenzace relat. vlhkosti je aktivní 

ZOBRAZOVACÍ REŽIM    4 (pouze HERU® EC) 
Pro přepnutí do 
zobrazovacích 
režimů 2 nebo 3 
stiskněte UP nebo 
DOWN. Pro návrat 
do zobrazovacího 
režimu 1 stiskněte 
BACK.  

SYMBOLY, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ V  ZOBRAZOVACÍM REŽIMU 4:  
Zobrazuje rychlost otáčení přívodního a odtahového ventilátoru v otáčkách za minutu. 
Při regulaci na konstantní tlak se zobrazují maximální rychlost, rychlost otáčení ventilátoru a 
aktuální tlak naměřený čidlem tlaku v procentech. 



 

 

"HLAVNÍ MENU"  

Pro přechod z Zobrazovacího režimu do Hlavního menu stiskněte klávesu ENTER. 

V Hlavním menu se klávesy UP a DOWN používají pro výběr požadovaného podružného menu, výběr se pak 

potvrdí klávesou ENTER.  Pro pohyb a výběr ve vnořených menu je postup stejný. Pro návrat na předchozích 

stránku stiskněte klávesu BACK . 

MENU "RYCHLOST VENTILÁTORU" (pouze pro HERU ® AC) 

V tomto menu se nastavuje požadovaná rychlost otáčení ventilátoru. Na výběr jsou 4 rychlosti: minimální, 
standardní, střední a maximální. Běžný provoz jednotky je na standardní rychlost otáčení. 
 
Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu. Stiskněte znovu klávesu ENTER a následně pomocí 
kláves UP a DOWN zvolte požadovanou rychlost otáčení ventilátoru. Zvolenou rychlost potvrďte klávesou 
ENTER. 

Standardní rychlost ventilátorů a provozní režim u jednotky HERU® EC.  

V případě, že je aktivován Týdenní časovač, jsou zde provedená nastavení týdenním časovačem překlenuta. 

MENU "TEPLOTA"  

V tomto menu se nastavuje požadovaná teplota (přívodního vzduchu, odtahovaného vzduchu a pokojové 
teploty) v závislosti na tom, jaký druh regulace je aktuálně zvolen. Viz. strana 71. 
 
Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu. Stiskněte znovu klávesu ENTER a následně pomocí 
kláves UP a DOWN zvolte požadovanou teplotu. Zvolenou teplotu potvrďte klávesou ENTER. 

V případě, že je aktivován Týdenní časovač jsou zde provedená nastavení týdenním časovačem překlenuta. 

MENU "POSÍLENÍ PŘÍVODU A ODTAHU VZDUCHU"  

V tomto menu se zapíná a vypíná funkce Posílení přívodu a odtahu vzduchu. Z továrny je nastaven čas, po 
kterou je posílení přívodu a odtahu vzduchu funkční na 30 minut a rychlost otáčení ventilátorů na Střední. 
Nastavení těchto hodnot lze měnit, viz. strana 67. 
Posílení se zapíná / vypíná klávesou A. 

Funkce Posílení může být aktivována také pomocí externího spínače s možností měření dvou hodnot tlaků. 
Viz. schéma zapojení str. 105-111. 



 

 

MENU "PŘETLAK"  

„Přetlak“ je speciální   funkce, pomocí které můžete kompenzovat tlak, pokud je v provozu 
dodatečný zdroj vytápění ve formě otevřeného ohně v krbu nebo kamnech. Běhen předem 
nastavené doby klesnou otáčky ventilátoru pro odtah vzduchu na nižší rychlost. 

V tomto menu se funkce „Přetlak“ zapíná a vypíná. Doba, po kterou pak „Přetlak“ funkční, 
je z továrny nastavená na 15 minut. Nastavení této hodnoty lze měnit, viz. strana 67. 

Funkce „Přetlak“ se zapíná / vypíná pomocí klávesy A. 

Je-li aktivovaná kompenzace 
tlaku, tak se v zobrazovacích 
režimech 1 a 2 symbol 
kufříku (Nepřítomnost osob) 
změní na symbol plamínku. 
Stiskem klávesy B přímo v 
zobrazovacím režimu lze 
funkci “Přetlak” vypnout. 

MENU "TÝDENNÍ ČASOVAČ"  

V normálním provozním režimu pracuje jednotka s rychlostí otáčení ventilátorů zvolenou v menu „Rychlost 
otáčení ventilátorů“ a s teplotou zvolenou v menu „Teplota“. V menu „Týdenní časovač“ lze tyto hodnoty změnit 
na hodnoty, ke kterým se budete chtít opakovaně vracet. Například, pokud chcete mít snížený průtok vzduchu a 
teplotu vždy během denní doby, kdy nikdo není doma, tak to lze zde nastavit. 
Týdenní časovač. Pokud je konečný čas stejný nebo kratší než čas startu, tak program skončí následující den. 

Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu.  

Stiskněte znovu klávesu ENTER a následně pomocí kláves UP a DOWN vypněte nebo zapněte týdenní časovač. 

Nastavenou hodnotu potvrďte stiskem klávesy ENTER. 

Stiskem klávesy DOWN zvolte / upravte požadovaný program. K dispozici je 5 programů, u kterých lze 

upravovat rychlost otáčení ventilátorů a teplotu.  

Stiskem klávesy ENTER procházíte vpřed a vybíráte den v týdnu, čas startu, čas ukončení, rychlost otáčení 

ventilátoru a teplotu. 

Pomocí kláves UP a DOWN zvolíte nastavení dne v týdnu, času startu, času ukončení, rychlosti otáčení 

ventilátoru (min., standard, střední, max., pohotovostní*) teploty (15°C - 30°C). 

Pokračování další řádek. 

Pokr. další řádek Poznámka: aktivovaný týdenní 
časovač překlenuje ruční nastavení 
rychlosti ventilátoru a teploty. 
Pokud se dva programy překrývají, 
ta má přednost program s nejnižším 
indexem. Např. Program 1 má 
v případě překryvu přednost před 
programem 2. 

* Pohotovostní režim (stand-by) smí být použit pouze pokud jsou na potrubí přívodu čerstvého vzduchu a na potrubí 
odpadního vzduchu osazeny klapky se servopohonem, aby nedocházelo uvnitř jednotky ke kondenzaci. Signály z klapek je 
třeba zapojit do řídící desky“Ventily na potrubí“. 



 

 

MENU "ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY"  

V menu „Zapnutí a vypnutí jednotky“ můžete pomocí dálkového ovladače jednotku zapnout nebo vypnout.  
Poznámka: Při provádění servisu a prací údržby musí být jednotka odpojena od přívodu elektřiny (nestačí tedy pouhé 
vypnutí chodu jednotky dálkovým ovladačem). 

Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu. Stiskem klávesy A jednotku zapnete nebo vypnete. 

Pokud je ve střední části displeje zobrazeno „On“, tak je jednotka zapnuta, pokud je zobrazeno „Off“, tak je vypnuta. 

Pro zabránění kondenzace v jednotce v chladných obdobích 
roku, nesmí být jednotka vypnuta na delší dobu. 

MENU "ALARMY"   (zobrazuje se pouze, pokud je aktivován nějaký alarm)  

V tomto menu se zobrazují aktivované alarmy. 
Zobrazovací režim 1 zobrazuje aktivaci alarmu a 
zobrazovací režim 2 zobrazuje o jaký alarm se jedná. 

Alarmy se mohou aktivovat pro následující stavy: 
• "Požární alarm" • "Otevřené čidlo" • "Čidlo ve zkratu" • "Přehřátí" • "Nebezpečí zamrznutí" • "Nízká 
teplota přívodního vzduchu" • "Nízká teplota rekuperátoru • "Závada rekuperátoru" • "Filtr" • "Doba 
používání filtru" • "Ventilátor přívodního vzduchu“ • "Ventilátor odtahovaného vzduchu" 
 
Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu a zobrazíte stav alarmových hlášení. 

Pokud je aktivní nějaký alarm, tak se v hlavním menu zobrazí dialogové pole alarmu a displej bliká. Zobrazuje se text 
„Prohlédnout alarm“ a je nabízena možnost pro potvrzení alarmu. 

Stiskem klávesy A si můžete v podružném menu prohlédnout příčinu alarmu. Zkontrolujte a učiňte nápravu příčiny 
alarmu.  

Stiskem klávesy DOWN zvolte „Vymazat všechny“ pro vymazání alarmu a následně stiskněte klávesu ENTER. 

Je zobrazen aktuální alarm. V případě alarmových hlášení "Čidlo otevřené" a "Čidlo 
ve zkratu“ zobrazíte stiskem klávesy A, které čidlo z čidel GT 1 až 8 alarm způsobuje. 
Viz. schémata zapojení na straně 57. 

Pro návrat do předcházejícího menu stiskněte BACK . 

Pokud je spuštěn alarm „Doba používání filtru“, tak ho lze potvrdit 
pomocí Reset. Každých 7 dní se pak bude opakovaně zobrazovat 
připomínka ohledně nutnosti výměny filtru za nový.  

Restart časovače používání filtru viz. „Alarm Servisní Menu“ na str. 68. 



 

 

MENU "NASTAVENÍ"  
V tomto menu se provádí nastavení dnů v týdnu, času, jazyka a systému měrných jednotek. 

Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu. Stiskněte znovu klávesu ENTER a následně pomocí kláves 
UP a DOWN vyberte den v týdnu. 

Stiskněte znovu klávesu ENTER a následně pomocí kláves UP a DOWN zadejte čas. 

Stiskem klávesy DOWN přejděte do volby jazyka. Stiskněte klávesu ENTER a následně pomocí kláves UP a DOWN 
vyberte požadovaný jazyk. Vybraný jazyk potvrďte klávesou ENTER. 

K dispozici je 10 jazyků: Švédština, Finština, Dánština, Norština, Ruština, Němčina, Italština, Francouzština,  
Angličtina a Španělština. 

Stiskem klávesy DOWN přejděte do volby výběru systému měrných jednotek. Stiskněte klávesu ENTER a následně 
pomocí kláves UP a DOWN vyberte požadovaný systém. Vybraný systém potvrďte klávesou ENTER. 

Na výběr jsou systémy Metrický a Imperiální. 



 

 

"SERVISNÍ MENU"  

Pro vstup do tohoto menu a možnost provádět v něm změny je požadováno heslo. Heslo je 1199 a lze ho změnit.  

Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu. 

Nové heslo se zadává pomocí kláves UP a DOWN a každá zadaná číslice se potvrdí stiskem klávesy ENTER. 

Po změně původního hesla 1199 pro Servisní menu na nově zadané se zobrazí hláška s otázkou „Jste si jisti?“ 

Pokud Ne stiskněte klávesu A, pokud Ano, stiskněte klávesu B. 

Stiskem kláves UP a DOWN se postupně dostanete dále k dalším funkcím v Servisním menu. 
 
SERVISNÍ MENU: "KONSTANTNÍ TLAK“ (pouze pro HERU®EC) 
Regulaci na konstantní tlak (CPC) nastavuje instalační firma a neměla by být měněna. CPC se používá pouze 
pokud jsou v potrubí přívodního a odtahovaného vzduchu instalována čidla tlaku. Níže je uveden postup pro 
aktivaci instalovaných čidel. 
 
"Jste si jisti?" Stiskněte klávesu A nebo BACK  pro návrat, nebo B pro provedení nastavení. 
"Konstantní tlak“ Pokud není aktivována regulace na konstantní tlak, tak to lze nyní učinit stiskem klávesy A.  
Pomocí klávesy B přejdete na nastavení hodnot regulace na konstantní tlak, nebo pomocí klávesy A regulaci na 
konstantní tlak vypnete. 

Pomocí kláves UP a DOWN nastavte rychlost obou ventilátorů v rozmezí 0-100%.  
 
Přepínáním mezi přívodním a odtahovaným vzduchem zobrazujete aktuální tlaky. Pozn.: Po změně nastavení 
tlaků vyčkejte, dokud se tlaky v systému nestabilizují. 

Během nastavování mají ventilátory konstantní rychlost, 
která se začne měnit až po uložení nově nastavených 
hodnot stiskem klávesy B. 
Pozn.: Při aktivaci regulace na konstantní tlak zásadně 
používejte čisté filtry vzduchu.  

SERVISNÍ MENU: "VSTUPNÍ HODNOTY TLAKU"  
HERU®EC: Pokud je instalováno čidlo tlaku, lze nastavit hodnoty rozsahu měření tlaku na: -50/+50 Pa; 0/100 Pa; 
0/150 Pa; 0/300 Pa; 0/500 Pa; 0/1000 Pa; 0/1600 Pa a 0/2500 Pa. V potrubí přívodního a odtahového vzduchu musí 
být instalována čidla tlaku se stejným rozsahem měření. Čidla dávají signál 0-10 V DC. 

Pokud jsou instalována čidla tlaku (diferenciální tlakoměry) pro měření zanesení filtrů, lze je lze aktivovat v tomto 
menu. Pokud je nastaveno „žádné", je měření zanesení filtrů automaticky deaktivováno. 

Pro jednotky HERU®AC nelze čidla pro měření tlaku v potrubí použít. Čidla pro měření zanesení filtrů (diferenciální 
tlakoměry) lze použít jak pro HERU®EC, tak pro HERU®AC. 



 

SERVISNÍ   MENU: "MĚŘENÍ ZANESENÍ FILTRŮ"  
Měření zanesení filtrů HERU®EC bez CPC: měření zanesení filtrů se aktivuje, pokud je v menu „Vstupní 
hodnoty tlaku“ vybrána volba "Filter control" Pokud jsou instalovány a aktivovány diferenciální tlakoměry, tak lze 
nastavit den v týdnu a čas, kdy jednotka přejde krátkodobě do režimu „Posílení“ a je změřena aktuální tlaková ztráta 
na filtru přívodního vzduchu GP1 a na filtru odtahovaného vzduchu GP2. 
HERU®EC s CPC: měření zanesení filtrů se aktivuje, pokud je instalováno analogové čidlo tlaku a CPC je 
aktivováno a jsou nastaveny a uloženy žádné mezní hodnoty. V případě, že je dosaženo mezní hodnoty a rychlost 
ventilátoru překračuje nastavenou hodnotu, tak se zobrazí alarmové hlášení. Na příkladu na obrázku níže je rychlost 
otáčení ventilátoru zvýšena o 15%, aby byl zajištěn konstantní tlak v potrubí. Navýšení rychlosti je možno zvolit 
v rozmezí mezi 5-50% nebo nastavit„Off “, čímž se deaktivuje. 

HERU®AC: pokud jsou instalovány diferenciální tlakoměry na filtrech a jsou aktivovány, tak lze nastavit den 
v týdnu a čas, kdy jednotka přejde krátkodobě do režimu „Posílení“ a je změřena aktuální tlaková ztráta na filtru 
přívodního vzduchu GP1 a na filtru odtahovaného vzduchu GP2. 

Pokud na filtrech nejsou instalovány diferenciální tlakoměry, 
tak se na displeji zobrazí tento text: 

SERVISNÍ MENU: "NASTAVENÍ VENTILÁTORU S  EC MOTOREM" : (pouze pro jednotky HERU®EC) 
Nastavení rychlosti otáčení ventilátoru pro ventilátory s EC motorem. Bez CPC (regulace na konstantní tlak). 
Poměr mezi množstvím přívodního a odtahovaného vzduchu je zachován i při jiných rychlostech otáčení. 
Poměr mezi množstvím přívodního a odtahovaného vzduchu lze měnit pouze ve standardním režimu otáček. 

CPC (Regulace na konstantní tlak) deaktivována. 

Při aktivované CPC je zobrazena nastavená hodnota (aktuální 
hodnota). Pro změnu této hodnoty zvolte “Na konstantní tlak". 
Viz. "Konstantní tlak" na straně 65. 

SERVISNÍ MENU: "NASTAVENÍ VENTILÁTORU S  AC MOTOREM": (pouze pro jednotky HERU®AC) 
Při nastavení jednotky je rychlost otáčení ventilátoru 
nastavena na standard a funkce, které by mohly 
rychlost otáčení ventilátoru ovlivnit jako 
„Nepřítomnost osob“ nebo "Posílení" jsou 
deaktivovány. 



 

 

SERVISNÍ MENU: "KONTRAST DISPLEJE"  
Nastavení kontrastu displeje. Kontrast lze nastavit v rozmezí hodnot 0 až 63. 

SERVISNÍ MENU: "POSÍLENÍ P ŘÍVODU A ODTAHU VZDUCHU":  
Nastavení doby, během které bude zvýšena rychlost otáčení ventilátorů. Posílení znamená, že během nastavené, 
omezené doby dojde k navýšení průtoku přívodního a odtahovaného vzduchu, což může být žádoucí například 
pokud se v domě shromáždí větší množství osob. 
Toto posílení může být aktivováno v zobrazovacích režimech 1 a 2 a v Hlavním menu v položce „Posílení". 
 
Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu. Stiskněte znovu klávesu ENTER a následně pomocí  
 
kláves UP a DOWN vyberte požadovanou dobu trvání posíleného výkonu ventilátorů (10 - 240 minut  

v intervalech po 10 minutách). 

Pro potvrzení vybrané hodnoty stiskněte ENTER a přejdete k nastavení rychlosti otáčení ventilátorů. 

Pomocí UP a DOWN vyberte požadovanou rychlost otáčení ventilátorů (střední nebo max.) a potvrďte ENTER. 

Posílení je aktivováno / deaktivováno (zap. / vyp.) pomocí klávesy A. 

SERVISNÍ MENU: "PŘETLAK"  
Nastavení doby, během které bude jednotka zajišťovat přetlak. Kompenzace přetlaku je speciální funkce, pomocí 
které můžete kompenzovat tlak, pokud je v provozu dodatečný zdroj vytápění ve formě otevřeného ohně v krbu 
nebo kamnech. Běhen předem nastavené doby klesnou otáčky ventilátoru pro odtah vzduchu na nižší rychlost). 

Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu. Stiskněte znovu klávesu ENTER a následně pomocí  

kláves UP a DOWN  vyberte požadovanou dobu trvání přetlaku (5 až 60 min.). 

SERVISNÍ MENU: "MAXIMÁLNÍ TEPLOTA":  
Nastavení maximální teploty. Zde se nastavuje maximální teplota elektrického ohřívače, hranice teploty 
přívodního vzduchu v týdenním časovači. Hodnota teploty nastavená z továrny je 30°C. Tuto hodnotu je 
možnost změnit na max. 40°C. 
 
Stiskem klávesy ENTER se dostanete z hlavního menu. Stiskněte znovu klávesu ENTER a následně pomocí  
kláves UP a DOWN vyberte požadovanou maximální teplotu v rozmezí 15°C až 40°C. 



 

 

SERVISNÍ MENU: "ALARM"  
V tomto menu se nastavují mezní hodnoty pro dobu používání filtru, nízkou teplotu a nastavení pro požární 
čidlo, automatický reset a indikaci alarmu  na alarmový port. 

"Doba používání filtru" může být nastavena na hodnoty "Off - Vyp" a v rozmezí "6 až 12 měsíců" a udává 
dobu, za kterou se objeví alarmové hlášení oznamující nutnost výměny filtru za nový. Funkci Doba používání 
filtru  nelze kombinovat s jinými měřeními filtru, viz. strana 66. V každém případě doporučujem filtry měnit 
alespoň jednou za rok. Pro restart funkce Doba používání filtru stiskněte klávesu klávesu A "Reset". 

Mezní hodnoty pro alarm "Nízká teplota".  
Alarm mezní hodnoty A: (+2 až +10°C, avšak musí být nižší než "Mezení hodnota B"). 
Alarm nízké teploty rekuperátoru se zobrazí, pokud je teplota nižší než nastavená mezní hodnota. Za běžných okolností 
není při výskytu tohoto alarmu potřeba nic dělat. Pokud se "Alarm rekuperátoru" zobrazí současně s alarmem „Nízká 
teplota rekuperátoru“, tak se chod jednotky zastaví. 
Alarm mezní hodnoty B: Pokud je teplota vzduchu v potrubí přívodního vzduchu (GT7) nižší, než nastavená mezní 
hodnota, tak se množství přívodního vzduchu sníží o jeden krok. Teplotní účinnost rekuperace se zvýší (teplotu je 
možno měnit od +5°C do +12°C, avšak hodnota musí být vyšší než teplota pro alarm Mezní hodnoty A). 
Pokud je jednotka provozována na min. rychlost ventilátorů, tak se zvýši o jeden krok odtah vzduchu. 

V menu "Požární čidlo" se nastavuje typ požárního čidla. 
V závislosti na typu požárního čidla vyberte možnosti "Bez napětí otevřeno“ 
(normally open - NO), nebo „Bez napětí uzavřeno“ (normally closed - NC). 
"Automatický reset " umožňuje provést automatický restart jednotky poté, co 
je požární alarm navrácen do normálu (NO, NC). 
V menu "Indikace alarmu", lze příslušný alarm asociovat k alarmovému 
portu na řídící desce (NO, NC). 
Pokud  jsou vybrány všechny, tak je tato volba indikováno zobrazením "Vše". 
Pokud je vybrán pouze jeden nebo více alarmů, tak je to indikováno 
zobrazením „Vybráno“.  



 

 

SERVISNÍ MENU:    "CO 2"  hladina kysličníku uhličitého v PPM (částic v milionu). 
V tomto menu se provádí nastavení pro regulaci s instalovaným čidlem CO2. 
 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro nastavení hraniční hodnoty (500-1.400 PPM). 
 
HERU®EC: Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr Ramp (2-200%/h.). 
 
Při výše uvedených hraničních hodnotách se rychlost otáčení ventilátoru zvýší podle nastavené hodnoty  přírůstku 
(Ramp). Na příkladu zobrazeném níže se rychlost otáčení ventilátoru zvýší o 10% za hodinu, pokud je hladina 
kysličníku uhličitého vyšší než 900 PPM. 

HERU®AC: Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro nastavení Intervalu  (1-10 min.). 
 
Při výše uvedených hraničních hodnotách se rychlost otáčení ventilátoru zvýší o jeden krok podle nastavené hodnoty 
Intervalu.  

Aktuální hodnota CO2 se zobrazuje v zobrazovacím režimu 3, viz. strana 60. 

SERVISNÍ MENU: "RH"  Relativní vlhkost v % 
V tomto menu se provádí nastavení pro regulaci s instalovaným čidlem RH. 
 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro nastavení hraniční hodnoty „Posílení (50%-
100%). 
 
HERU®EC: Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr Ramp (2-200%/h.). 
 
Při výše uvedených hraničních hodnotách se rychlost otáčení ventilátoru zvýší podle nastavené hodnoty  
přírůstku (Ramp). Na příkladu zobrazeném níže se rychlost otáčení ventilátoru zvýší o 10% za hodinu, pokud je 
relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70%. 

HERU®AC: Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro nastavení Intervalu  (1-10 min.). 
 
Při výše uvedených hraničních hodnotách se rychlost otáčení ventilátoru zvýší o jeden krok podle nastavené hodnoty 
Intervalu . 

Aktuální hodnota RH se zobrazuje v zobrazovacím režimu 3, viz. strana 60. 



 

 

SERVISNÍ MENU: "OHŘÍVAČ"  
V tomto menu se provádí výběr typu ohřívače, který bude aktivován (elektrický nebo teplovodní). 
Pokud je aktivován "Doběh" a elektrický ohřívač byl v chodu, tak ventilátor přívodního vzduchu pokračuje 
v provozu pod dobu nejméně dvou minut po vypnutí ohřívače z důvodu jeho řádného dochlazení. 
Pokud je instalován teplovodní topný výměník, tak musí být instalováno čidlo protimrazové ochrany (GT5) a na 
potrubí přívodu venkovního vzduchu musí být instalována klapka ST1. Za výměníkem musí být instalováno čidlo 
GT7. 

Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr mezi On (zap.) a Off (vyp.). 

SERVISNÍ MENU: "VÝMĚNÍK CHLAZENÍ"  
V tomto menu je možno provést aktivaci výměníku chlazení, je-li instalován. 

Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr mezi On (zap.) a Off (vyp.). 

SERVISNÍ MENU:   "MEZNÍ HODNOTY TEPLOTY P ŘÍVODNÍHO A ODTAHOVANÉHO VZDUCHU"  
V tomto menu se provádí nastavení horní a spodní mezní hodnoty teploty přívodního nebo odtahovaného vzduchu. 
 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro nastavení minimální mezení hodnoty (15°C-19°C). 
 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro nastavení maximální mezení hodnoty (20°C-30°C). 



 

 

SERVISNÍ MENU: "REŽIM REGULACE"  
Je možno vybrat ze tří různých typů regulace provozu jednotky. 
• Při regulaci na konstantní teplotu přívodního vzduchu je teplotní čidlo (GT7) umístěno v přívodním 
potrubí a regulace zajišťuje konstantní teplotu přívodního vzduchu. 

• Při regulaci podle prostorové teploty v místnosti je čidlo teploty (GT8) umístěno v místnosti a čidlo 
teploty GT7 je umístěno v potrubí přívodního vzduchu (omezení minimální / maximální teploty 
přívodního vzduchu) a regulace zajišťuje konstantní teplotu v místnosti (vhodné, pokud je instalován 
výměník chlazení). 

• Regulace podle teploty odtahovaného vzduchu funguje podobným způsobem jako regulace podle teploty 
v místnosti s tím rozdílem, že teplota je měřena v potrubí odtahu vzduchu. 

 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr mezi regulací podle teploty 
přívodního vzduchu, teploty odtahovaného vzduchu nebo pokojové teploty. 

SERVISNÍ MENU:   "MODBUS"  
Menu "Modbus" se zobrazuje pouze v dálkovém ovladači kompatibilním s Modbus. 
Dálkový ovladač aktivuje port Modbusu na řídící desce a aktivuje tak možnost komunikovat přes rozhraní 
RS485. Pro aktivaci této funkce potřebujete kompletní Modbus index, který si můžete stáhnout z internetových 
stránek www.ostberg.com. 
ID and baud rate must match the client settings. 



 

 

SERVISNÍ MENU: "LETNÍ CHLAZENÍ"  
Pokud je zapnuta funkce "Letní chlazení", dojde k aktivaci letního chlazení v okamžiku, kdy teplota odtahovaného 
vzduchu je vyšší než nastavená hodnota "Odtah HI " (19°C - 26°C) a venkovní vzduch je chladnější než nastavená 
hodnota "Odtah In OutDiff “ (1°C - 10°C rozdíl mezi teplotou venkovního a odtahovaného vzduchu)". 
Letní chlazení je deaktivováno, pokud je teplota odtahovaného vzduchu nižší než nastavená hodnota "Odtah LO" (18°C-
24°C) nebo když je venkovní teplota vyšší než "Odtah - 'InOutDiff  + 1,0°C'". 
Pokud je aktivováno letní chlazení, je současně deaktivováno chlazení vodním chladícím výměníkem. 
 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr mezi On (zap.) a Off (vyp.). Pro aktivaci letního 
chlazení stiskněte klávesu DOWN. 

Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr 'InOutDiff ': (1°C-10°C), Odtah HI : (19°C-26°C) 
a Odtah LO : (18°C-24°C). 
 
SERVISNÍ MENU:  "PROTIMRAZOVÁ OCHRANA"  
V tomto menu se nastavuje mezní hodnota aktivace protimrazové ochrany, pokud instalováno čidlo protimrazové ochrany. 
Čidlo (GT5) je osazeno u potrubí zpátečky topného výměníku. Pokud je naměřená teplota vody ve zpátečce z výměníku 
vyšší o 3°C než nastavená hodnota, tak se naplno otevírá ventil regulující průtok topné vody výměníkem. Pokud teplota 
vody na zpátečce z výměníku nadále klesá, tak se zastaví chod jednotky, avšak ventil zůstává nadále naplno otevřený a 
čerpadlo zajišťující průtok topné vody výměníkem je nadále zapnuté. 

Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro nastavení mezní hodnoty protimrazové ochrany:  
(5°C-10°C). 

SERVISNÍ MENU:   "SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU"  
Toto nastavení se provádí, podle toho, zda jsou přívodní a odtahový vzduch napojeny po levé nebo pravé straně jednotky a 
podle toho je potřeba upravit směr proudění vzduchu jednotkou.  
Pokud je jednotka HERU® vybavena připojením ke kuchyňské digestoři, tak by se směr proudění vzduchu neměl měnit. 
Poznámka: Pokud je jednotka HERU® vybavena elektrickým ohřívačem vzduchu, musí být při změně směru proudění 
vzduchu rovněž přemístěn i elektrický ohřívač. Viz. stana 77. 
 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr levé nebo pravé strany připojení potrubí. 
 



 

 

SERVISNÍ MENU:   "KALIBRACE ČIDEL":  
Nastavení kalibrace čidel za použití hodnoty offsetu +-10°C. 
Všechna teplotní čidla budou nastavena na tuto hodnotu. Není možno provádět kalibraci jednotlivých čidel.  

Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro nastavení mezní hodnoty: (+-10°C). 

SERVISNÍ MENU:   "NAHRÁT / ULOŽIT NASTAVENÍ"  
"Nahrát / uložit“ dává instalační firmě možnost uložit nastavené hodnoty v servisním menu po instalaci nebo případně 
nahrát předešlé nastavené hodnoty. 
 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a pak klávesy UP a DOWN pro výběr mezi Nahrát nastavení nebo Uložit nastavení. 

Po provedení „Nahrát / Uložit“ může trvat několik minut, než jednotka obnoví připojení k dálkovému ovladači a zobrazí 
se správné údaje. 

SERVISNÍ MENU:   "INFORMACE O VERZI"  
Zobrazí verzi softwaru jednotky HERU® a dálkového ovladače RC. 
 
Stiskněte znovu klávesu ENTER a zobrazí se verze. 



 

 

SERVISNÍ MENU:   "SPÁROVÁNÍ ZA ŘÍZENÍ":  
V tomto menu vyhledává dálkový ovladač frekvenci, kterou používá řídící jednotka. Proces 
spárování je nutno provést například když začínáte používat nový dálkový ovladač.  

Připojení nového dálkového ovladače: 
Pomocí klávesy A stiskněte "Start" v menu „Spárování zařízení“ a pomocí kancelářské 
sponky nebo podobného nástroje stiskněte resetovací tlačítko na zadní straně antény. 

Během několika sekund dojde k návratu do "Servisního menu" 
a dálkový ovladač je připojený (spárovaný) k jednotce. 
 
Stiskem klávesy BACK  se vrátíte do Zobrazovacího režimu. 

Pokud nedojde k automatickému návratu do „Servisního menu“ a jste 
stále v menu „Spárování zařízení“, tak se spojení / spárování nezdařilo. 
Zkuste spárování provést znovu (pokud je dálkový ovladač staršího 
provedení, tak se bude zobrazovat „Synchronizovat“ místo „Start“). 

Možnosti provedení synchronizace: 
Odpojte přívod elektřiny do jednotky. Na řídící desce stiskněte resetovací tlačítko (malé čtvercové tlačítko) po dobu 
cca. 1 vteřiny. Použijte dálkový ovladač a přejděte do „Servisního menu“ (heslo 1199) a pak přejděte do menu 
„Spárování zařízení“. Zvolte "Synchronizovat". Pokud je na dálkovém ovladači zobrazen text „Prosím čekejte …“, tak  
zapněte přívod elektřiny do jednotky. Běhen několika vteřin dojde k návratu do „Servisního menu“ a dálkový ovladač 
je připojen. Pokud nedojde k automatickému návratu do „Servisního menu“ a jste stále v menu „Spárování zařízení“, 
tak se spojení / spárování nezdařilo. Zkuste celý postup zopakovat ještě jednou. 

ZMĚNA Z REŽIMU  EC NA  AC  

Všechny nové komplety řídících desek jednotek HERU® jsou dodávány ve standardním nastavení pro EC motory 
ventilátorů. Pokud je Vaše HERU® jednotka vybavena AC motory ventilátorů, musíte základní nastavení změnit, 
jinak jednotka nebude správně fungovat. 
Před změnou nastavení řídící desky si nezapomeňte poznamenat hodnoty průtoků vzduchu v Servisním menu 
1199, nastavení pro EC motor, standard, minimum, střední, maximální. 

Provedení následujících pokynů vyžaduje, aby byl dálkový ovladač synchronizován s novou řídící deskou (viz. 
výše). 

Ze zobrazovacího režimu 1 se stiskem klávesy ENTER přesuňte to Hlavního menu. 

Stiskem klávesy DOWN vyberte "Servisní menu". Zadejte kód 1991 a potvrďte klávesou ENTER. 

Vyberte menu "AC/EC ventilátory" a potvrďte klávesou ENTER. Vyberte režim „AC ventilátor “ a potvrďte 
klávesou ENTER. 

Nyní se jednotka vypne a bude čekat na spuštění uživatelem. 
Po zapnutí a po proběhnutí spouštěcí sekvence bude jednotka pracovat v normálním režimu. 

OSTATNÍ FUNKCE 

• Funkce test motoru rekuperátoru. Pokud nebyl 
rekuperátor 24 hodin v provozu, tak se rekuperátor 
v rámci testu otáčí každý den po dobu tří minut, 
začátek testu je ve 12:03. 

• Funkce test ventilů výměníku a cirkulačního 
čerpadla. 
Jednou za týden  (v pondělí ve 12:09) se sepne 
program, který v rámci údržby provede kontrolu 
správné funkce ventilů a čerpadla. 



 

 

SERVIS HERU®62 T/90 T/95 T EC/115 T/140 T 
ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRŮ 
• Vždy nejprve odpojte přívod elektřiny, aby nemohlo 
dojít k nechtěnému zapnutí jednotky. 

• Povolte dva šrouby (šroubovák PH2) na víku a víko 
odejměte. 

• Výměna filtru by se měla provádět pravidelně, 
doporučujeme alespoň jednou ročně. Filtry by se 
neměly čistit stlačeným vzduchem ani vysavačem. 
Filtry lze vyjmout vytažením přímým směrem rovně 
z úchytných drážek 1. Při výměně filtrů současně také 
zkontrolujte, zda nejsou znečištěné ventilátory.  

• Ventilátory lze vyjmout po rozpojení konektoru 2 a 
povolení šroubů. 3 pak již jenom vytáhněte ventilátor 
přímým směrem ven z jednotky 4. 

Odmontujte desku motoru ze skříně (vnější šrouby) a 
motor společně s ventilátorovým kolem 
nadzdvihněte. V případě potřeby skříň a ventilátorové 
kolo očistěte vlhkým hadrem. Rovněž v případě 
potřeby vytřete i vnitřek skříně. Dávejte pozor na 
vyvažovací závaží na oběžném kole, pracujte opatrně. 

• Čištění rekuperátoru: stáhněte řemen 5 z řemenice 
motoru rekuperátoru a motor vyjměte. Rozpojte 
konektor a odstraňte zemnící vodič 6. Motor 
vytáhněte 7. Uvolněte úchytky motoru rekuperátoru. 
Vytáhněte zajišťovací kolíčky 8 a houpavým 
pohybem vytáhněte rekuperátor 9. Rekuperátor 
očistěte opatrně pomocí stlačeného vzduchu nebo 
tekoucí vodou. 

VÝMĚNA A DOTAŽENÍ ŘEMENU 
Servisní sada viz. strana 78. 

DEMONTÁŽ 
1. Vytáhněte filtr 1. 
2. Odstraňte pásku, která drží na svém místě 

těsnění rekuperátoru, (2 kusy) a posuňte je 
směrem dovnitř do středu rekuperátoru. 

3. Stáhněte řemen 5 z řemenice motoru 
rekuperátoru, odpojte elektrickou zásuvku a 
odšroubujte šroub uzemňovacího kabelu 6.  

4. Motor rotoru vytáhněte 7 
5. Uvolněte úchytky motoru rekuperátoru. 
6. Vytáhněte zajišťovací kolíčky 8 a vytáhněte 

rekuperátor. 
7. Vymontujte kartáčová těsnění 10, 2 krátké a 

dva dlouhé kusy pomocí šroubováku PH1. 

MONTÁŽ 
1. Vyměňte materiál těsnění rekuperátoru a řemen. 
2. Namontujte kartáčová těsnění. 
3. Zvedněte rekuperátor a dejte ho zpět do pouzdra 

rekuperátoru v jednotce. Dbejte na to, aby byly 
porty zajišťovacích kolíčků na správném místě.  

4. Vytlačte těsnící materiál rekuperátoru přes hranu 
na střední přepážku. Namontujte novou pásku. 

5. Namontujte úchytky motoru rekuperátoru. 
6. Zasuňte motor rekuperátoru a natáhněte řemen 

na řemenici.  
7. Namontujte filtry. 
8. Namontujte elektrickou zásuvku. Před 

uzavřením víka zkontrolujte správnou funkci 
ventilátorů a rekuperátoru. 



 

 

(na obrázcích je zobrazeno pravostranné provedení jednotky) 

SERVIS JEDNOTEK  HERU®70T/100TEC/160TEC/200TEC/2 50T/250TEC 
ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRU  
• Vždy odpojte přívod elektřiny, aby nemohlo dojít 
k nechtěnému zapnutí jednotky. 

• Povolte dva šrouby (šroubovák PH2) na víku a víko 
odejměte. 

• Výměna filtru by se měla provádět pravidelně, 
doporučujeme alespoň jednou ročně. Filtry by se 
neměly čistit stlačeným vzduchem ani vysavačem. 
Filtry se lze vyjmout vytažením přímým směrem 
z úchytných drážek 1. Při výměně filtrů současně 
také zkontrolujte, zda nejsou znečištěné ventilátory.  

• Ventilátory lze vyjmout po rozpojení konektoru 2 
a povolení šroubů 3. Pak již pouze vytáhněte 
ventilátor rovně ven z jednotky 4. 

Odmontujte desku motoru ze skříně (vnější šrouby) 
a motor společně s ventilátorovým kolem 
nadzdvihněte. V případě potřeby skříň a 
ventilátorové kolo očistěte vlhkým hadrem. Rovněž 
v případě potřeby vytřete i vnitřek skříně. Dávejte 
pozor na vyvažovací závaží na oběžném kole, 
pracujte opatrně. 

• Čištění rekuperátoru: stáhněte řemen 5 z řemenice 
motoru rekuperátoru a motor vyjměte. Odšroubujte 
zemnící vodič 6. Motor vytáhněte 7 a rozpojte 
konektor 8. Povolte šrouby na obou stranách 
rekuperátoru 9 a vyndejte kartuši rekuperátoru 10. 
Rekuperátor očistěte opatrně pomocí stlačeného 
vzduchu nebo tekoucí vodou. 

VÝMĚNA A DOTAŽENÍ ŘEMENU 
Servisní sada viz. strana 78. 

DEMONTÁŽ 
1. Stáhněte řemen 5 z řemenice motoru 

rekuperátoru, odšroubujte šroub uzemňovacího 
kabelu 6. Vytáhněte motor rekuperátoru 7 a 
rozpojte konektor 8 

2. Povolte šrouby na obou stranách rekuperátoru 
9 a vyndejte kartuši rekuperátoru 10. 

3. Pomocí šroubováku demontujte na obou 
stranách těsnění rekuperátoru, (2 dlouhé a 2 
krátké kusy).  

4. Odstraňte pásku, která drží na svém místě 
těsnění rekuperátoru, (2 kusy), a posuňte je 
směrem dovnitř do středu rekuperátoru. 

5. Demontujte dva inbusové šrouby, které drží 
rekuperátor. Rekuperátor vytáhněte. 

MONTÁŽ 
1. Vyměňte materiál těsnění rekuperátoru a řemen. 
2. Pomocí dvou imbusových šroubů, distančníků a 

utahováků namontujte rekuperátor. 
3. Vytlačte těsnící materiál rekuperátoru přes 

hranu na střední přepážku. Namontujte novou 
pásku 

4. Namontujte kartáčová těsnění. 
5. Zasuňte kartuši rekuperátoru zpátky do 

jednotky. Na obou stranách rekuperátoru 
dotáhněte šrouby. 

6. Zasuňte motor rekuperátoru a natáhněte řemen 
na řemenici .  

7. Před uzavřením víka zkontrolujte správnou 
funkci ventilátorů a rekuperátoru. 



 

 

DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉHO OH ŘÍVAČE   HERU®T 
V případě, že jsou jednotky HERU®P70 T/100 T 
EC/160 T EC/200 T EC/ 250 T/250 T EC bez 
připojení k digestoři vybaveny vestavěným 
elektrickým ohřívačem, je ohřívač v dodané jednotce 
namontován a zapojen buďto v levostranném nebo 
pravostranném provedení. 
Pokud je požadováno opačné provedení, než je 
dodáno, tak je třeba elektrický ohřívač přesunout na 
druhou stranu podle následujících pokynů: 

1. Vytáhněte oba filtry 1. 

2. Rozpojte konektor 2. 

3. Povolením tří šroubů uvolněte elektrický 
ohřívač 3. 

4. Vyjměte elektrický ohřívač z jednotky 4. 

5. Na druhé straně spojovací komory, na kterou je 
třeba přemístit rekuperátor je ochranný kryt. 
Ochranný kryt odmontujte a namontujte ho na 
místo, kde byl dosud elektrický ohřívač. 5. 

6. Elektrický ohřívač přesuňte na požadovanou 
stranu 6 a zapojte konektor. Ohřívač přišroubujte 
pomocí tří šroubů. 

7. Povolte dva šrouby a otevřete spojovací komoru 
7. Sundejte kryt spojovací komory 8. 

8. Přepojte svazek přívodních kabelů k elektrickému 
ohřívači ve svorkovnici 9. Schéma zapojení viz. 
strany 105-111. 

9. Proveďte úpravy v Servisním menu a podružném 
menu Směr proudění, kam je nutno promítnout 
změnu umístění elektrického ohřívače. Viz. strana 
72. 

l0.Připojení označte identifikačními štítky. 

Na obrázcích je zobrazena změna pravostranného 
provedení na levostranné. 



 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ (správná funkce je zaru čena pouze s p říslušenstvím od H. Östberg)  
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Výměník chlazení, 2,5 kW vč.. 2-cest. ventilu s serva, HERU®115 T/130 T EC/140 T/160 T EC/200 T EC/250 T/250 T EC  . .8010066 
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Servisní sada (řemen+utahovák), HERU®62 T/90 T/70 T/9 5 TEC/100 TEC ...................................................................................... 6000102 
Servisní sada (řemen+utahovák), HERU®115 T/130T EC/140T .......................................................................................................... 6000210 
Servisní sada (řemen+utahovák), HERU®P160 T EC .......................................................................................................................... 6000217 
Servisní sada (řemen+utahovák), HERU®P200 TEC/250 T/250 TEC.................................................................................................. 6000189 
Sada filtru, HERU®62 T/90T/95 T EC.................................................................................................................................................. 6000205 
Sada filtru,HERU®70T/100TEC  ......................................................................................................................................................... 6000215 
Sada filtru, HERU®115 T/140T  .......................................................................................................................................................... 6000209 
Sada filtru, HERU®P160T EC............................................................................................................................................................... 6000216 
Filter krt, HERU®P200 TEC/250 T/250 TEC ....................................................................................................................................... 6000223 
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Ventilátorová sada přiváděný vzduch, HERU®62 T.............................................................................................................................. 6010021 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch, HERU®70 T........................................................................................................................... 7710261 
Ventilátorová sada přiváděný vzduch, HERU®P70 T ........................................................................................................................... 7710262 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch, HERU®T90 T......................................................................................................................... 6010084 
Ventilátorová sada přiváděný vzduch, HERU®T90 T ........................................................................................................................... 6010085 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch, HERU®95 T EC..................................................................................................................... 7710297 
Ventilátorová sada přiváděný vzduch, HERU®P95 T EC ..................................................................................................................... 7710298 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch, HERU®100T EC.................................................................................................................... 7710293 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch„ HERU®00 T EC   ................................................................................................................. 7710294 
Ventilátorová sada odtahovaný/přiváděný vzduch, HERU®115 T ........................................................................................................ 6010023 
Ventilátorová sada odtahovaný /přiváděný vzduch, HERU®40 T ......................................................................................................... 6010024 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch, HERU®160T EC.................................................................................................................... 7710263 
Ventilátorová sada přiváděný vzduch, HERU®160 TEC....................................................................................................................... 7710264 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch„ HERU®P200 T EC   ............................................................................................................. 7710274 
Ventilátorová sada přiváděný vzduch, HERU®T200 TEC .................................................................................................................... 7710275 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch, HERU®250T.......................................................................................................................... 7710289 
Ventilátorová sada přiváděný vzduch, HERU®250T............................................................................................................................. 7710290 
Ventilátorová sada odtahovaný vzduch, HERU®250TEC .................................................................................................................... 7710278 
Ventilátorová sada přiváděný vzduch, HERU®250 TEC....................................................................................................................... 7710279 
Elektrický ohřívač, vestavěný 600W, HERU®70T/l00TEC ................................................................................................................. 6010175 
Elektrický ohřívač, vestavěný 1200 W, HERU®70T/100TEC .............................................................................................................. 6010174 
Elektrický ohřívač, vestavěný 850 W, HERU®160T EC   .................................................................................................................... 6010161 
Elektrický ohřívač, vestavěný 1700 W, HERU®160TEC   ................................................................................................................... 6010160 
Elektrický ohřívač, vestavěný 1150 W, HERU®200T EC/250 T/250 TEC   ........................................................................................ 6010207 
Elektrický ohřívač, vestavěný 2300 W, HERU®P200 TEC/250 T/250 TEC   ...................................................................................... 6010200 
Kondenzátor HERU®P62 T/70 T .......................................................................................................................................................... 4030077 
Kondenzátor HERU®TO0T .................................................................................................................................................................. 4030081 
Kondenzátor HERU®115 T................................................................................................................................................................... 4030078 
Kondenzátor HERU® 40 T .................................................................................................................................................................... 4030079 
Kondenzátor HERU®P200 T................................................................................................................................................................. 4030092 
Pro objednávku komponent kontaktujte dodavatele nebo distributora. 



 

 

Druh závady  Zkontrolujte...  Oprava  

Na displeji se nic nezobrazuje.. ...nabití baterií. Vyměňte 3ks AA baterií. 

Nelze vstoupit do jednotlivých 
menu, klávesy jsou zablokovány ...zda je aktivován zámek kláves Deaktivujte kláves, stiskněte levou klávesu BACK  na 3 

vteřiny. 

Zobrazuje se "Prosím čekejte" 

...zda je v pořádku přívod elektřiny do jednotky 

...zda anténa není namontována v blízkosti 
kovového potrubí nebo jiných kovových 
předmětů, protože mohou způsobovat odstínění 
signálu 
…zda je dálkový ovladač synchronizovaný 
s jednotkou. 

Počkejte 15 minut. Pokud hláška stále bliká, přejděte 
k následujícím krokům: 
Zkontrolujte pojistku, zařízení zbytkového proudu a 
spojení 
Přemístěte anténu na jiné místo. 
 
Viz. strana 74. 

Jednotka nestartuje. 

...zda je v pořádku přívod elektřiny do jednotky 

...zda je nastaveno "On - Zap.". 

...zda je jednotka správně zapojena na přívod 
elektřiny. Je-li zapnut přívod elektřiny, tak 
jednotka po několikaminutovém zpoždění 
automaticky nastartuje.  
...zda jsou aktivní nějaké alarmy. 

Zkontrolujte pojistku, zařízení zbytkového proudu a 
spojení. 
Viz. stana 63. 
Viz. stana 105-111.  
Viz. strana 55. 
Viz. níže. 

Jednotka se zastavila. 
...zda je v pořádku přívod elektřiny do jednotky. 
...zda je spouštěn nějaký alarm. 
...zda je vybrán správný směr proudění vzduchu. 

Zkontrolujte pojistku a bezpečnostní vypínač. 
Zjistěte důvod výskytu alarmu. 
Pokud je příčina způsobující závadu odstraněna, tak 
vymažte alarm. Po resetu alarmu zkontrolujte, zda se 
motor rekuperátoru a ventilátor otáčí 
Viz. strana 72. 

Při startu jednotky se na 
dálkovém ovladači zobrazuje 
špatná teplota popř. alarm 
nízké teploty 

...zda je jednotka instalovaná v levostranném 
nebo pravostranném provedení. 

Nastavte správný směr proudění vzduchu.  
Viz. strana 72. 

Nelze aktivovat měření 
zanesení filtru. ...zda je instalováno čidlo tlaku (diferenciální tlakoměr). Aktivujte čidlo. Viz. strana 65. 

Ostatní 
alarmy: filtr 

...zda jsou zanesené filtry. 

...zda je dosažena nastavená doba pro výměnu filtrů 
Vyměňte filtr. 
Vyměňte filtr. 

Otevřené čidlo. 
 
 
Zkratované čidlo. 

...jaké čidlo je spuštěné, viz. strana 63 

...menu pro ohřívač a režim regulace 

...jaké čidlo je spuštěné, viz. strana 63. 

Připojení k reléové kartě. Pokud závada trvá, vyměňte 
poškozené čidlo.  
Proveďte správné nastavení ohřívače režimu regulace. 
Viz. strany 70-71.  
Připojení k reléové kartě. Pokud závada trvá, vyměňte 
poškozené čidlo. 

Zastavení rekuperátoru. ...správnou funkci rekuperátoru, motoru rekuperátoru, 
čidla rekuperátoru a nepoškození řemenu Vyměňte vadnou součástku za novou. 

Přehřátí. 
...zda je spuštěna ochrana proti přehřátí vzduchu v 

potrubí Pozn.: musí být odpojen přívod elektřiny 
do jednotky!. 

Obnovte mechanickou ochranu proti přehřátí a 
resetujte alarm. 

Nízká teplota přiváděného 
vzduchu. 

...znečištění filtrů.  

...prokluzuje řemen rekuperátoru.  

...funguje ohřívač vzduchu.  

...je vybrán správný směr proudění vzduchu. 

Vyměňte filtr. 
Vyměňte řemen rekuperátoru. 
Před spuštěním jednotky ověřte, že rekuperátor funguje. 
Viz. strana 72. 

Nízká teplota rekuperátoru. ...jsou znečištěné filtry.  
...prokluzuje řemen rekuperátoru. 

Vyměňte filtr. 
Vyměňte řemen rekuperátoru. 

Požární alarm. ...důvod spouštění požárního alarmu. Před spuštěním jednotky ověřte, že funguje správně. 

Protimrazová ochrana. ...je dostatečný přívod tepla (topné vody) do výměníku 
topení. 

Před spuštěním jednotky ověřte, že výměník topení 
funguje správně. 

 ...servopohon správně funguje a otvírá ventil. Před spuštěním jednotky ověřte, že servopohon ventilu 
funguje správně. 

Závada motoru. ...přívod elektřiny k ventilátorům a konektory. 
...zda není zablokované oběžné kolo 

Před spuštěním jednotky ověřte správnou funkci a 
poškozený ventilátor vyměňte za nový.  Před 
spuštěním jednotky ověřte správnou funkci. 

Přívodní nebo odtahovaný 
vzduch neproudí nebo příliš 
vysoká účinnost rekuperace 

...přívod čerstvého vzduchu.  

...filtry přívodního a odtahovaného vzduchu 
Pokud je mřížka na přívodu čerstvého venkovního 
vzduchu znečištěná, tak jí vyčistěte.  
Vyměňte filtr. 

Příliš nízká účinnost rekuperace. ...jsou zanesené filtry 
...teplota odtahovaného vzduchu je nízká 

Vyměňte filtr.  
Zkontrolujte vzduchotechnickou instalaci v domě. 

Problém při nastavování 
hodnoty průtoku vzduchu ...funkce letního chlazení je "Off-Vyp." Viz. strana 72. 

Elektrický ohřívač nehřeje ...zda je v pořádku přívod elektřiny k ohřívači 
...zda je ohřívač v Servisním menu "On-Zap." 

Viz. strana 104 externí a 105-111 interní ohřívač.  
Viz. strana 70. 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD  

Pokud žádná z uvedených informací nepomůže nastartovat jednotku / odstranit závadu, tak kontaktuje  
odbornou elektro firmu nebo dodavatele jednotky. 



 

 

Start 
Dostali jste alarmové 

hlášení? 
Alarm Jaký alarm je zobrazen? 

Čidlo teploty dává abnormální hodnoty. 

Zobrazuje se "prosím 
čekejte? 

Vyberte kategorii Hlášení Zobrazuje se "Starting up"? Ne 

Tepl. čidlo nedává žádnou hodnotu 
 

Ano 
Ano Je ve spodní části displeje 

vysvětlivka? 
Ano 

Dochází k inicializaci jednotky. 
Po naběhnutí se jednotka 

přepne do normálního provozu. 

Reaguje jednotka na nějakou 
formu ovládání z dálkového 

ovladače jako zap. / vyp. nebo 
změna rychlosti ventilátorů? 

Aktualizují se teploty a provozní 
režim rekuperátoru? 

DÁLKOVÝ OVLADAČ 

 / ALARMOVÉ HLÁŠENÍ 
Zámek klávesnice aktivní. 

Zakažte, stiskněte levou dolní 
klávesu na 3 vteřiny. 

Jaké čidlo dává 
alarmové hlášení? 

Ne 

Ne 

Je obtížné rozpoznat detaily 
na displeji? Dálkový ovladač 
nereaguje na stisky kláves? 

Dostává jednotka proud? 
Ano 

Ne 

Ne 

1-4,7 5,6,8 
Ne 

Ano 

Špatné podmínky pro 
příjem signálu. 

Zkontrolujte anténu a její 
umístění. 

Zkontrolujte pojistky, RCD a 
el. kabely. Ano Na displeji dálk. ovladače se 

nic nezobrazuje / ovladač 
nereaguje na stisky kláves ani 

po výměně baterii? 

Zkontrolujte připojení / funkci 
vadného čidla. 

Je obraz na displeji zrcadlový 
/ vzhůru nohama? 

Dálkový ovladač je rozbitý! 
Kontaktujte dodavatele / 

distributora. 

Ano Ano Ano Ano 

Ano 

Vyměňte baterie. Zkontrolujte 
nastavení kontrastu. 

Je dálkový ovladač 
synchronizovaný 

s jednotkou? 

Dochází k chybě při pokusu o 
synchronizaci mezi dálkovým 

ovladačem a jednotkou? 
Problém nadále 

trvá? 

Ano 
Ne 

Ne 
Ne 

Je možno nastartovat jednotku 
pomocí dálkového ovladače? 

Synchronizujte dálkový 
ovladač s jednotkou. 

JEDNOTKA 

Zobrazují se při provozu 
jednotky správné hodnoty 

teploty? 

Zastavila se jednotka a 
zobrazuje se alarmové hlášení? 

Ne Ano 

Zjistěte příčinu chyby. 
Zajistěte, aby se 

rekuperátor volně otáčel. 

Může být problém 
lokalizovaná na hřídel 

rekuperátoru? 

Defekt rekuperátoru! 
Kontaktujte dodavatele 

/ distributora. 

Ano Ne Ne- Ano 

Zkontrolujte umístění a izolaci 
vzt potrubí. Zkontrolujte vybraný 

směr proudění vzduchu. 

Teplota se ve vzt systému ještě 
nestabilizovala. Počkejte 30 

minut. Vyčistěte rekuperátor, řemen 
a řemenici. Může být nutná 
výměna řemenu za nový. 

Vadné čidlo rekuperátoru! 
Kontaktujte dodavatele / 

distributora. 

Je rekuperátor někde 
zaseknutý? 

Ne 

Ano Ano Ano Ne Ne 
To je normální, když jednotka 
nepotřebuje rekuperovat více 

tepla než je požadované teplota. 
Je zobrazen alarm "Závada 

rekuperátoru", ale rekuperátor 
pracuje správně? 

Byla jednotka právě nyní 
nastartována? 

Je mezi řemenem a řemenicí 
špatná přilnavost? 

Zkontrolujte směr proudění 
na přívodu. Zkontrolujte filtr. 

-Ne 

Ano Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Zobrazuje se vysoká 
účinnost rekuperace? 

Např. 95-100%? 

Zobrazuje se 
postupně se snižující 
účinnost rekuperace? 

Ne Zobrazuje se nízká účinnost 
rekuperace? Např. 23% 

Je zobrazen alarm "Závada 
rekuperátoru"? 

Ne Ne 

Ne 

Ne 

TEPELNÝ VÝMĚNÍK 

Vyměňte filtry. Zkontrolujte 
hodnoty tlakových spínačů. 

Je na maximu správný 
průtok vzduchu (100%) 

(10V), viz. graf průtok/tlak? 

Je na dálkovém ovladači 
nastavená rychlost 

ventilátorů? 

Je jednotka typu AC nebo EC? 
Ano Ano 

PRŮTOK VZDUCHU 

Ano 
Zkontrolujte el. kabeláž. No 

Ne Je třeba upravit napěťový 
rozsah. Kontaktujte 

dodavatele / distributora. 

Ne Průtok vzduchu zajišťovaný 
jednotkou se postupně snižuje. MOTORY VENTILÁTORŮ Nastavte rychlost. Otáčejí se motory ve 

správném směru? 
-No" 

Jaký typ ventilátorů? 
Ano 

Ano 

Je ovládací kabel 
odtahového ventilátoru 

připojen do správné svorky 
na reléové kartě? 

Jsou přívody elektřiny pro 
přívodní a odtahový ventilátor 
zapojeny do správných svorek 

na reléové kartě? 

Je při maximu (120V/230V) 
správný průtok vzduchu, viz. 

graf tlak/průtok? 

Ano 
Zobrazuje se alarm "Závada 

ventilátoru"? 
Změňte směr proudění. Ne 

Ne 
Ne 

Ne 

Ne 

Ano 
Je vybrán správný směr 

proudění vzduchu? 
Startuje nejprve ventilátor 

přívodního vzduchu? 
Ano 

Podívejte se na alarmová 
hlášení na dálk. ovladači. 

Připojte kabel na 
správnou svorku. 

Je pojistka na reléové kartě 
nepoškozená? 

Ne 

Ano 

Ano 

Ano- Ano 
Startuje nejprve ventilátor 
odtahovaného vzduchu? Ventilátory a řídící kabely jsou 

připojeny na špatný kanál na 
reléové kartě. 

Ne Je na displeji zobrazeno 
"Systém OK...", ale oba 

motory stojí? 

Základní nastavení není správné. 
Kontakt. dodavatele distributora. 

Ano "Je na displeji zobrazeno 
„Prosím čekejte…“? Ano Ne 

Ne 

Probíhá iniciace jednotky. 

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 



 

 

Zkrat čidla Závada rekuperátoru Nízká přívodní teplota Závada ventilátoru Požární alarm 

Čidlo otevřeno Ve alarm spuštěn ve stejnou 
dobu, např. v režimu 

„Nepřítomnost osob nebo 
kompenzace tlaku? 

Nízká teplota rekuperátoru Je čidlo přívodního vzduchu 
GT7 instalováno správně? 

Je vybrán správný typ 
požárního čidla? 

Ne Ne Ne Ano 
Ano Ne 

Zkontrolujte typ 
požárního čidla. 

Ano Je povolena funkce 
topného výměníku? 

Je současně zobrazen alarm 
"Závada rekuperátoru? 

Instalujte  GT7 podle 
pokynů pro montáž. 

Zvyšte minimální 
nastavenou rychlost. 

Ano 

Ne 
Ne Přes startem jednotky je 

požadován reset externího 
alarmu 

Ano 
Viz. motory ventilátoru/EC. 

Je instalován topný 
výměník? 

Ne 
Je vybrán správný směr 

proudění vzduchu? 
Ne Změňte směr proudění. 

Ano 
Vyměňte filtr! 

Resetem doby použití filtru 
začíná nová perioda. 

Doba používání filtru 
Je instalováno čidlo 

protimrazové ochrany T5? 
Ne 

Má přiváděný vzduch v době 
alarmu velmi nízkou teplotu? 

Nedostatečná rekuperace. 
Zkontrolujte filtr a ohřívač, je-

li osazen. 
Ano 

Instalujte čidlo Ano Ano No 
Přehřátí Protimrazová ochrana 

Nedostatečná 
rekuperace. Zkontrolujte 
izolace na odtahovém 

potrubí. 

Má odtahovaný vzduch nízkou 
teplotu? 

Ano 
Vypadla tepelná ochrana na 

elektrickém ohřívači? 
Je na zpátečce z topného 

výměníku namontováno teplotní 
čidlo? 

Teplotní čidlo je vadné! Kontaktujte dodavatele / 
distributora. 

Ne Ne 

Ano Ano Liší se zobrazená teplota 
výrazně od skutečné? Ano 

Ano Zkontrolujte teplotu vody na 
vstupu do topného 

výměníku. 

Je zobrazen alarm 
přehřátí? 

Resetujte tepelnou 
ochranu. 

Ne Ne 

Ne 

Ano Motor rekuperátoru vadný 
Kontaktujte dodavatele / 

distributora 

Ano 
Ano Je nastaven proud vzduchu? Pro interní ohřívač; 

Je jumper připojen na AUX 
a 0 na reléové kartě? 

Připojte jumper na AUX 
a 0 na reléové kartě. Viz. 

schéma zapojení. 

Na zpátečku z topného 
výměníku namontujte teplotní 

čidlo. 
Ne Ne 

Nastavte proud vzduchu. 

Ano Zkontrolujte konektory a 
kabeláž. 

Ne 

Pro externí ohřívač; 
Je tlak v potrubí dostatečný 

pro aktivaci tlakového 
spínače? 

Je zobrazen alarm přehřátí, ale 
za ohřívačem je regulace na 

správnou teplotu? 

Připojte do potrubí čerstvého 
vzduchu také výstup 

z podtlaku. 

Není požadován 
dodatečný ohřev. Ne 

Zkontrolujte kapacitu  
příslušných kondenzátorů. 

Ne Ano Ne Ano Ano 
Připojte výstup přetlaku 
z tlakového spínače do 

přívodního potrubí.. Připojte 
svorky 2 a 3 tlakového 

spínače ke svorkám 0 a AUX 
na reléové kartě. Viz. 

schéma zapojení. 

Pro externí ohřívač; Je 
externí tlakový spínač 

zapojen správně? 

Ohřívač je aktivní trvale a 
je zobrazen alarm přehřátí? 

Je povolen týdenní časovač 
a běží rozvrh? Ne Ne 

Ne Ano 
Ano Ano 

Ano 

Pro funkci ohřívače platí 
specifická teplotní 

kritéria. 

Vadný modulátor! 
Kontaktujte dodavatele / 

distributora. 

Zobrazuje se na dálk. 
ovladači symbol topení? 

Ne 

Udržuje kondenzátor správnou 
kapacitu? 

Je nutná výměna 
kondenzátorů. 

Otevřený okruh! 
Zkontrolujte okruh a 
připojení ohřívače. 

Ano Ohřívač je v Servisním 
menu povolen , ale není 

aktivní? 

Ano Aktivujte ohřívač 
v Servisním menu. 

Ne 
Ne 

Vyměňte pojistku. 

Zkontrolujte transformátory na 
reléové kartě. Ne Připojte ovládací kabel 

ohřívače na správnou 
svorku. 

Připojte ohřívač do určené 
svorky. 

Viz. schéma zapojení. 
Ano Ano Ne 

Je pojistka na reléové kartě 
nepoškozená? Ano 

Ano Ne Ne 

Ano Ne Ohřívač je aktivní, přestože 
je vypnut v Servisním 

menu? 

Je ovládací kabel ohřívače 
připojen ke správné svorce? 

Je ohřívač připojen na určenou 
svorku? Ano 

Je na konektorech napětí? Vyměňte umístění 
ventilátorů 

Ano 

Nebylo možno identifikovat závadu Problém nebylo možno vyřešit. Závada motoru 
rekuperátoru! 

Kontaktujte dodavatele  

Objevuje se stejný problém 
na motoru druhého 

ventilátoru? 
Pro další postup kontaktujte 

dodavatele/distributora 
Ne 

Kontaktujte dodavatele/distributora. 

Ne 

Lze problém identifikovat v 
konektoru? 

Upozornění! 

Práci na jednotce a jejím povrchu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář / instalační firma. Mějte na 

vědomí, že rotační, horké a elektrické součásti jednotky mohou při kontaktu způsobit vážná zranění.  

Viz. kapitola "Instalace a bezpečnost" v návodu na provoz jednotky. 

Ano Startuje motor? 

Ne Ano 



 

 

VNITŘNÍ NASTAVENÍ   AC  

Rychlost ot. ventilátor ů: .  
[min, standard, střední nebo max.]  
Základní: standart 

Teplota: ...........................  
(15°C-40°C) 
Základní: 20°C 

Čidlo: ...............................  
(Žádné, SW, -50/+50, 0/100 Pa) 
Základní: žádné. 

Měření zanesení filtr ů: ....  
(Off/On)  
Základní: Off.  

Rychlost ot. ventilátor ů: .  
Min: ..................................  
Základní: 130V 
Standard: ........................  
Základní: 170V 
Střední: ...........................  
Základní: 210V 
Max:..................................  
Základní: 230V. 

Doba:................................  
(10-240 min.)  
Základní: 30 min. 
Ventilátor: ........................  
(střední nebo max) Základní: střední 

Doba:................................  
(5-60 min.)  
Základní: 15 min. 

Max teplota: ....................  
Základní: 30°C. 

Doba pro vým ěnu filtru : ..  
Základní: 6 měsíců 
Nízká teplota - mezní 
hodnota A:........................  
Základní: 2°C 

Nízká teplota - mezní 
hodnota B: ......................  
Základní: 9°C 
Požární alarm: ..................  
Základní: neinstalován 
Automatický reset: .........  
Základní: Av 

Indikca alarmu: ...............  
Základní: žádná 

Modbus Id: .......................  
Základní: 1 

Baud: ...............................  
Základní: 9600 
Jméno za řízení: ..............  

Mezní hodnota: ................  
(500-1.400 PPM) Základní: 900 PPM 
Ramp: ...............................  
(2-200%/h) Základní: 50%/h. 

Mezní hodnota: ....................  
(50%-100%) Základní: 70%. 
Ramp: ...............................  
(2-200%/h) Základní: 5 min. 

Elektrický: .......................  
(On/Off) Základní: Off. 

Vodní: ...............................  
( On/Off) Základní: Off. 

Doběh ventilátoru:...........  
(On/Off) Základní: AV. 

Výměník chlazení: ..........  
( On/Off) Základní: Off. 

Min:...................................  
(15°C-19°C) Základní: 15°C. 
Max:..................................  
(20°C-40°C) Základní: 25°C. 

Režim regulace:...............  
[Konstant. tepl. přívod. vzduchu/Konstant. 
tepl. odtah. vzduchu/Prostor. teplota 
v místnosti)  
Základní: Konstant. tepl. přív. vzduchu 

InOutDiff : ..........................  
(1°C-10°C) Základní: 5°C. 

Odtah HI: .........................  
(19°C-26°C) Základní: 24°C. 

Odtah LO: ........................  
(18°C-24°C) Základní: 18°C. 

Mezní hodnota: ................  
(5°C-10°C) Základní: 10°C. 

Směr proud ění vzduchu:  
(Vpravo/Vlevo)  
Základní: vpravo 

Odsazení (Offset): ..........  
Základní: 0°C 

VÝMĚNA FILTRŮ:   .................................................................................................................................................  

SERVIS:  ..................................................................................................................................................................  



 

 

VNITŘNÍ NASTAVENÍ EC 

Teplota: ............................  
(15°C-30°C) 
Základní: 20°C 

Doba: ...............................  
(5-60 min.)  
Základní: 15 min. 

Čidlo: ...............................  
(žádné, SW, -50/+50, 0/100 Pa)  
Základní: žádné 

Měření zanesení filtr ů: ....  
(Off/On) Základní: Off. 

Rychlost ot. ventilátor ů: ..  
Standard přiváděný vzduch:    ............... rpm 
Standard odtahovaný vzduch:   ............. rpm 
Min:   ...................................................... rpm 
Střední:   ................................................ rpm 
Max:   ..................................................... rpm 

Doba: ...............................  
(10-240 min.) Základní: 30 min. 
Ventilátor:.........................  
(střední nebo max) Základní: střední 

Max teplota: .....................  
Základní: 30°C. 

Doba pro vým ěnu filtru : ..  
Základní: 6 měsíců 
Nízká teplota - mezní 
hodnota A: ........................  
Základní: 2°C 

Nízká teplota - mezní 
hodnota B: .......................  
Základní: 9°C 
Požární alarm: .................  
Základní: neinstalován 
Automatický reset: ..........  
Základní: Av 

Indikca alarmu: ................  
Základní: žádná 
Modbus Id:........................  
Základní: 1 

Baud: ................................  
Základní: 9600 
Jméno za řízení: ...............  

Mezní hodnota: ................. 
(500-1.400 PPM) Základní: 900 PPM 
Ramp:................................  
(2-200%/h) Základní: 50%/h. 

Mezní hodnota:.................  
[50%-100%) Základní: 70%. 
Ramp:................................  
(2-200%/h) Základní: 5 min. 

Elektrický: ........................  
(On/Off) Základní: Off. 

Teplovodní:.......................  
(On/Off) Základní: Off. 

Doběh ventilátoru: ...........  
(On/Off) Základní: Av. 

Chladi č: ...........................  
(On/Off) Základní: Off. 

Min: ...................................  
(15°C-19°C) Základní: 15°C. 
Max: ..................................  
(20°C-40°C) Základní: 25°C. 

Režim regulace: ...............  
(Konstant. tepl. přívod. vzduchu/Konstant. 
tepl. odtah. vzduchu/Prostor. teplota 
v místnosti)  
Základní: Konstant. tepl. přív. vzduchu. 

InOutDiff: ..........................  
(l°C-10°C) Základní: 5°C. 
Odtah HI: .........................  
(19°C-26°C) Základní: 24"C. 

Odtah LO: ........................  
(18°C-24°C) Základní: 18°C. 

Mezní hodnota:.................  
(5°C-10°C) 
Základní: 10-C. 

Směr proud ění vzduchu: .  
(Vpravo/Vlevo)  
Základní: vpravo. 

Odsazení (Offset): ...........  
Základní: 0°C 

VÝMĚNA FILTRŮ:   .................................................................................................................................................  

SERVIS: ...................................................................................................................................................................  



 

 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tímto potvrzujeme, že naše výrobky vyhovují požadavkům následujících nařízení EU a 
harmonizovaných norem a vyhlášek. 

Výrobce H. ÖSTBERG AB 
Industrigatan 2 SE-774 35  
Avesta, Švédsko  
Tel No 446 226 860 00 Fax No 446 
226 860 05  
http ://www. ostberg. com info @ 
ostberg.com  
VAT No SE 556301-2201 

Výrobky : Heru S, Heru T, Heru LP 

Toto prohlášení o shodě EU je platné pouze v případě, že instalace je provedena v souladu s přiloženými pokyny pro 
instalaci a že výrobek nebyl upravován. 

Nařízení o elektrických instalacích (LVD) 
2014/35/EU Harmonizované normy: 
• EN 60335-1:2012 Elektrické přístroje pro domácnosti a podobné přístroje - Díl 1: Všeobecné požadavky 
• EN 60335-2-40:2003 Elektrické přístroje pro domácnosti a podobné přístroje - bezpečnost - Díl 2: Zvláštní požadavky 

na elektrická tepelná čerpadla, klimatizační zařízení a odvlhčovače. 
• EN60204-l:2006 Bezpečnost strojů - elektrické vybavení strojů - Díl 1: Všeobecné požadavky 
• EN 62233:2008 Metody měření elektromagnetických polí elektrických zařízení pro domácnosti a podobných přístrojů 

s ohledem na působení na člověka 

Nařízení o elektromagnetické kompatibilitě (EMO 2014/30/EU 
Harmonizované normy: 
• EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Obecné standardy - Imunita pro průmyslové prostředí 
• EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Obecné standardy - Emisní standard pro bytové, 

komerční a lehké průmyslové prostředí. 
• EN 301 489-3: 2002 Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM) - Elektromagnetická 

kompatibilita  
(EMC) standard pro rádiová zařízení a služby díl 3 Specifické podmínky pro zařízení s krátkým dosahem (SRD) 
pracujících na frekvencích mezi 9 kHz a 40 kHz. 

• EN 300 220-3:2000-09 Elektromagnetická kompatibilita záležitosti rádiového spektra Matters (ERM) - zařízení 
s krátkým dosahem (SRD) rádiová zařízení pro použití ve frekvenčním rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s úrovněmi 
výkonu do 500 mW 

 
 
Nařízení o strojních zařízeních (MD) 2006/42/EC  
Harmonizované normy: 
• EN ISO 12100:2010 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné principy návrhu - Vyhodnocení rizik a omezení rizik 
• ENISO 13857:2008 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní vzdálenosti pro zabránění proniknutí spodních a 

dolních končetin do nebezpečných míst 
 
 
Nařízení o Ecodesignu  2009/125/EC 
Harmonizované normy: 
• 1253/2014 Ecodesign požadavky na vzduchotechnické jednotky 
• 1254/2014 Energetické štítky pro vzduchotechnické jednotky pro byty 

Avesta 2016-04-20 


