Vzduchotechnické
rekuperační jednotky
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ÚVOD
Tento uživatelský manuál obsahuje technický popis, technická data,
provozní informace, návod k montáži, bezpečnostní informace a varování,
která Vám pomohou ke správnému užívání zakoupené jednotky.
Před montáží jednotky a jejím spuštěním si pečlivě přečtěte uživatelský
manuál.
Uživatelský manuál si uchovejte pro budoucí použití.

OBECNÉ INFORMACE
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací KOMFORT EC DB je navržena
pro účinné a energeticky úsporné větrání různých prostor.
Jednotku nelze použít samostatně, ale pouze jako
komponent centrálního ventilačního systému.
Jednotka je určena pro instalci uvnitř budovy s okolními podmínkami +1°
C až +40 °C a relativní vlhkostí až 80 %.
Stupeň krytí proti vniknutí pevných částí a vody do jednotky:
¨ motory jednotky - IP 44;
¨ sestavená jednotka zapojená do ventilačního systému - IP 22.
Design jednotky se neustále zlepšujě, některé modely se mohou lišit od
modelů popsaných v tomto manuálu.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI
Všechny elektrické práce a zapojení jednotky provádějte zásadně po
vypnutí přívodu elektřiny.
Montáž a servis musí provádět pouze kvalifikovaná osoba oprávněná k
takovýmto pracem.
Prosím postupujte dle platných bezpečnostních předpisů a dle pokynů
tohoto manuálu. (DIN EN 50 110, IEC 364).
Před připojením jednotky k elektrickému napájení se ujistěte, že v krytu
jednotky nezůstaly předměty, které by při zapnutí mohli jednotku poškodit.
Údržbu a opravu jednotky provádějte pouze pokud je jednotka
odpojena od elektrického napájení.
Jednotku používejte pouze k určeným účelům, jakékoliv úpravy jednotky
jsou zakány
Jednotka je určena k připojení k elektrickému napájení v souladu s
platnými normami a informacemi uvednými v «technické části» příručky.
Jednotka je určena pro nepřetržitý provoz.
Zabraňte vniku kouře, kysličníku uhelnatého a spalin do místnosti
pomocí kouřovdů a jiných protipožárních zařízení.
Musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro správné spalování a
odsávání plynů komínem a jiných zařízení pro spalování paliva, aby se
zabránilo zpětnému proudění. Maximální přípustný tlakový rozdíl na
jednotkách je 4 Pa.

!
VAROVÁNÍ

Jednotky nesmějí používat děti a lidé se sníženými fyzickými nebo
mentální schopnostmi bez dozoru osoby s dostatečnými znalostmi nebo
zkušenostmi, která je zodpovědná za jejich bezpečnost..
Děti si s jednotkou nesmějí hrát.

Přepravovaný vzduch, nesmí obsahovat prach a jiné nečistoty, lepkavé
ani fibrózní a výbušné materiály.
Jednotka není určena k provozu s hořlavými nebo výbušnými látkami.
Pro bezproblémový provoz jednotky si pozorně pročtěte uživatelský
manuál.

ZÁSADY PRO PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ
Jednotku lze přepravovat jakýmkoliv dopravním prostředkem za
předpokladu, že je přepravována v originálním balení a je chráněna proti
vlivu povětrnostních podmínek a mechanického poškození.
K manipulaci s jednotkou použijte zdvihací stroje, aby se snížilo riziko
poškození jednotky při manipulaci.
Jednotku skladujte na suchém a tmavém místě.
Ve skladovacích prostorech se nesmějí vyskytovat žádné agresivní a/
nebo chemické výpary, přísady, a předměty, které by mohli vyvolat korozi a
poškodit těsnění jednotky.
Jednotku skladujte v prostorech s minimálním rizikem poškození, kde je
stabilní teplota a vlhkost
Jednotku nevystvujte teplotám nižším než +5 °C a vyšším než +40 °C.
Připojení k elektrickému napájení provádějte, až když byla jednotka
uvnitř po dobu alespoň 2 hodin.

ZÁRUKA VÝROBCE
Jednotka je v souladu s požadavky evrospkých norem a direktiv a s
příslušnou směrnicí EU o nízkém napětí a směrnicí EU o elektromagnetické
kompatibilitě.
Tímto prohlašujeme, že jednotka splňuje základní požadavky na ochranu
podle směrnic Rady 2004/108 / ES, 89/336 / EHS a Směrnice o nízkém napětí
2006/95 / EC, 73/23 / EEC a směrnice 93/68 / EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,
které se týkají elektrických spotřebičů používaných v třídách se síťovým
napětím.
Výrobce zaručuje normální provoz jednotky po dobu dvou let od data
prodeje v maloobchodním prodeji za předpokladu dodržení předpisů o
instalaci a provozu.
V případě poruchy způsobené vadou při výrobě má spotřebitel právo na
výměnu.
Výměnu vyřizuje prodejce.
V případě, že nebude potvrzeno datum nákupu, bude záruční lhůta
počítána od data výroby.
Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nevhodným používáním
nebo mechanickým poškozením jednotky.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené použitím zařízení třetích
stran nebo zařízením třetích stran.

VAROVÁNÍ

Nevyhazujte do směsného odpadu .
Jendotka obsahuje části, ketré mohou být
recyklovány a neměli by se vyhazovat do směsného
odpadu.
Jednotku zlikvidujde v souladu s pravidly pro likvici
ve Vaší zemi.
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KOMFORT EC DB S11/S14
DODÁVANÁ SADA







Vzduchotechnická jednotka – 1 kus;
Uživatelský manuál– 1 kus;
Ovládací panel S11 nebo S14 (v závislosti na modelu) − 1 kus
Montážní box pro montáž pod omítku (pro S14 modely) – 1 kus
Montážní box pro montáž na omítku (pro S14 modely) –1 kus
Obalová krabice – 1 kus.

POZOR

!

Před instalací jednotky se ujistětem, že při přepravě
nebyla poškozena. Zkontrolujte si správnost
doručeného modelu .

DESIGN
Kryt je vyroben z dvouvrstvých hliníkových panelů potažených
polymerem, unitř jsou vyplněny 40 mm vrstvou minerální vlny pro
tepelnou a zvukovou izolaci. Servisní panel je umístěn ve spodní části
jednotky. Má speciální otvory pro údržbu filtrů. Jednotka je zkonstruována
pro stropní závěs, hrdla jsou umístěny po stranách jednotky a jsou opatřena
pryžovým těsněním pro vzduchotěsné připojení na VZT vedení.
Jednotka je vybavena vysoce účinnými EC s externím rotorem a
radiálním oběžným kolem.
Jednotka je vybavena vysoce účinným hliníkovým protiproudým
výměníkem s velkou výměnnou plochou.
Odtoková vanička umístěná pod tepelným výměníkem slouží ke sběru
a odvodu kondenzátu.
Odtoková vanička je vybavena odtokovým potrubím pro odvod
kondenzátu z jednotky.
Elektronický protimrazový systém zabraňuje zamrznutí výměníku tepla v
chladných obdobích. V případě nebezpečí zamrznutí výměníku tepla, které
zaznamená snímač teploty, se ventilátor zastaví , aby teplý odváděný
vzduch mohl zahřívat výměník tepla. Potom se zapne napájení přívodního
ventilátoru a jednotka se vrátí do normálního provozu.
Jednotka je vybavena 100% bypassem pro větrání v letních měsících
(chladný vzduch je přiváděn z venku).
Filtr F7 zajišťuje účinnou filtraci přívodního vzduchu a filtrační panel G4
zajišťuje účinnou filtraci odsávaného vzduchu.

Jednotky KOMFORT EC DB S11 jsou dodávány s integrovanýcm řídícím
systémem a s nástěnným ovládacím panelem S11 s čidly.
Jednotky KOMFORT EC DB S14 mají integrovaný řídící systém s
nástěnným ovládacím panelem S14 s LED indikací . Jednotky jsou vybaveny
konektorem USB (typ B) a mohou být připojeny k počítači pro konfiguraci
pokročilých nastavení prováděnou ve speciálním softwaru (k dispozici ke
stažení na webu blaubergventilatoren.de).
Standardně dodávaná sada obsahuje 10m komunikační kabel
Místo instalace musí umožňovat připojení k odpadu pomocí soupravy
KIT SFK 20x32 (k dispozici na objednávku).
Na přání zákazníka může být jednotka vybavena snímačem vlhkosti.
Snímač vlhkosti je možno objednat zvlášť (viz tabulka 2). Zařízení s
nainstalovaným čidlem vlhkosti udržuje nastavenou úroveň vnitřní vlhkosti.
Když vlhkost odtahovaného vzduchu stoupne nad nastavenou hodnotu,
systém automaticky přepne na maximální rychlost. Jakmile vlhkost klesne
pod nastavenou hodnotu, jednotka se vrátí do předchozího režimu.
Instalace a připojení snímače vlhkosti a nastavení vlhkosti pomocí softwaru
provádí servisní technik na místě.

S11 ovládací panel

S14 ovládací panel

Elektrický vstup
Ovládací jednotka

Přívodní ventilátor
Odtahový ventilátor

Bypass
Čidlo ochrany zamrznutí
Filtr na odtahu
Přívodní filtr
Protiproudý výměník tepla
Vanička na kondenzát

Snímatelné panely pro servis

obr. 1. Design jednotky
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Odvod kondenzátu

PROVOZNÍ REŽIMY
Jednotka má několik provozních režimů (viz obr . 2).
Režim rekuperce: teplý vzduch odtahovaný z místnosti proudí do
jednotky, kde je vyčištěn odtahovým filtrem. Potom vzduch prochází
výměníkem tepla a je odsáván ven pomocí odtahového ventilátoru.
Studený čerstvý vzduch proudí do jednotky, kde se vyčistí od prachových
částic pomocí přívodního fitltru. Poté vzduch prochází výměníkem tepla a je
vyfukován do místnosti přívodním ventilátorem. Přívodní vzduch je ohříván
ve výměníku tepla principem přenesení tepelné energie teplého, vlhkého
odsávaného vzduchu na studený, čerstvý přiváděný vzduch. Vzduchové
proudy jsou při průtoku rekuperátorem zcela odděleny.
Rekuperace tepla minimalizuje tepelné ztráty, což snižuje náklady na
vytápění v chladném období.

Letní režim chlazení: bypass je otevřený, odtahovaný vzduch je
odváděn z místnosti, ale neprochází přes tepelný výměník. Vzduch
přiváděný do místnosti má stejnou teplotu jako vzduch venkovní.
Režim odmrazování: aby se zabránilo zamrznutí výměníku tepla v
chladném období, má jednotka automatický režim odmrazování, který se
řídí hodnotami naměřenými teplotním čidlem odváděného vzduchu, které
je umístěno v potubí za výměníkem tepla. Jednotka se přepne do režimu
odmrazování při teplotě odtahovaného vzduchu +3°C.
Jakmile teplota stoupne, jednotka se vrátí do předchozího režimu. V
režimu odmrazování pracuje pouze ventilátor odtahu, přívodní ventilátor je
vypnutý.

REŽIM REKUPERACE

REŽIM ODMRAZOVÁNÍ

ODVÁDĚNÝ
VZDUCH

ODTAHOVANÝ VZDUCH

PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH

PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH

ODTAHOVANÝ VZDUCH
PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH

ODTAHOVANÝ
VZDUCH

PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH

LETNÍ REŽIM CHLAZENÍ

ODTAHOVANÝ VZDUCH
PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH

ODTAHOVANÝ VZDUCH

PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH

obr. 2. Provozní režimy

5

KOMFORT EC DB S11/S14
TECHNICKÁ DATA
Tabulka 1. Technická data
Parametry

KOMFORT EC DB160

KOMFORT EC DB350

Napětí [V /50-60 Hz]

1 ~ 230

Příkon [W]

50

170

Proud[A]

0,4

1,3

Max. průtok vzduchu [m3/h]

190

410

Otáčky/min

3770

3200

26

34

Hladina akustického tlaku ve 3 m [dB(A)]
Teplota přepravovaného vzduchu [°C]

od- 25 až +60

Materiál krytu

aluzinek pot. polymerem

Izolace

40 mm minerální vlna

Odtahový filtr

panel G4

Přívodní filtr

panel F7

Průměr připojitelného potrubí [mm]

125

160

Váha [kg]

48

70

Účinnost rekuperace [%]

82 až 94

80 až 91

Typ tepelného výměníku

protiproudý

Materiál tepelného výměníku

hliník

Tabulka 2. Příslušenství
G4 vyměnitelný filtr
(panelový typ)

F7 vyměnitelný filtr
(panelový typ)

KOMFORT EC DB160 S11

FP-EC DB160 G4

FP-EC DB160 F7

KOMFORT EC DB350 S11

FP-EC DB350 G4

FP-EC DB350 F7

KOMFORT EC DB160 S14

FP-EC DB160 G4

FP-EC DB160 F7

KOMFORT EC DB350 S14

FP-EC DB350 G4

FP-EC DB350 F7

Model

Snímač vlhkosti
do potrubí

Kit na odvod kondenzátu

FS1

KIT SFK 20x32

FS2

Tabulka 3. Rozměry
Rozměry [mm]

Model

A

A1

A2

B

B1

B2

B3

H

H1

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

125

1004

1104

1072

754

822

480

410

340

361

386

293

245

31

128

123

216

KOMFORT EC DB350 S14

160

1135

1234

1202

1044

1112

680

610

340

363

555

417

345

40

119

144

282

L1

L6

L5

L3

B1

B3

B
L3

B2

L4

L4

L2

ØD

ØD

KOMFORT EC DB160 S14

Ø10,2
8 holes

obr. 3. Rozměry jednotky

6

A
A2
A1

H1

H

Ø16

L

L2

Tabulka 4. Technická specifikace ovládacího panelu S11
Hodnota

Parametr

58

30

130

4

88

72

Okolní teplota [°C]

24

58

+5 až +40

Relativní vlhkost [%]

5 až 80
(bez kondenzace)

Průřez kabelu [mm2]

0,25 až 0,35

Délka kabelu [m]

až 15

Stupeň krytí

IP20

obr. 4. Rozměry ovládacího panelu S11
Tabulka 5. Technická specifikace ovládacího panelu S14
86

39
21

R1,5
OUT OUT OUT

IN

Tx

+

Rx

4

86

62,3
52

-

Hodnota

Parametr

58
11,2

Okolní teplota [°C]

0 až +40

Rozsah vlhkosti [%]

5 až 80
(bez kondenzace)

Průřez kabelu [mm2]

0.25 až 0.35

Stupeň krytí

IP30

obr. 5. Rozměry ovládacího panelu S14
Ovládací panel S14 může být instalován pod omítku pomocí montážního
boxu pod omítku, obr. 6 (součást dodávané sady).

Ovládací panel S14 je možné instalovat na zeď pomocí montážního boxu
na omítku, obr. 7 (součást dodávané sady).

88

78

88

78

58

37

Fig. 6. Rozměry montážního boxu pod omítku

58

32

obr. 7. Rozměry montážního boxu na omítku

MONTÁŽ JEDNOTKY

!

VAROVÁNÍ
Bezpečnostní opratření:
Jednotka musí být připevněna k pevnému a stabilnímu povrchu.
Jednotka musí být zavěšena pomocí upevňovacích šroubů. Ujistěte se, že povch, ke kterému je jednotka připevněna,
může udržet hmotnost instalované jednotky. Montáž jednotky provádějte pouze po odpojením el. napájení.
Omezení:
• Jednotku neprovozujte mimo rozsah provozních teplot nebo v agresivním a výbušném prostředí.
• K ventilačnímu systému nezapojujte sušičku prádla nebo podobné zařízení.
• Jednotku nepoužívejte v prašném prostředí.
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KOMFORT EC DB S11/S14
Umístění jednotky musí umožňovat odvod kondenzátu a přístup k
servisnímu panelu pro elektrické připojení, údržbu a výměnu filtrů.
Pro dosažení nejlepšího výkonu jednotky a minimalizaci tlakových ztrát
způsobených turbulencí, připojte k hrdlům, na obou stranách, jednotky
přímé vzduchové potrubí.
Minimální přímá délka vzduchového potrubí
• minmálně rovné 1x průměr připojovaného přívodního potrubí
• minmálně rovné 3x průměr připojovaného odtahového potrubí
Pokud je vzduchové potrubí příliš krátké nebo není připojeno, je nutné
ochránit jednotku od přístupu předmětů do jednotky. Aby se zabránilo
poškození ventilátorů, je možné na hrdla nasadit ochrannou mřížku, nebo
jiný ochranný materiál o šířce méně více než 12,5mm.

Vibrace pohlcující
pryž
Matka

Jednotka musí být instalována na volný, rovný povrch. Instalace jednotky
na nerovný povrch může vyústit v poškození krytu jednotky nebo ke
zhoršení provozních podmínek jednotky.
Konzole pro zavěšení ke stropu není součástí dodávané sady. Při výběru
upevnění zvažte materiál povrchu, ke kterému budete jednotku připevňovat,
hmotnost jednotky a její technické specifikace. Konzole pro zavěšení
jednotky by měl vybírat odborník.

Vibrace pohlcující
pryž

Těsnění

Obr. 8. Zavěšení jednotky ke stropu
ZAPOJENÍ ČIDLA VLHKOSTI FS1(obr. 9).
Čidlo vlhkosti FS1 není součástí dodávané sady a může být objednáno
zvlášť k jednotkám s odvládacím panelem S11.
Postup zapojení čidla vlhkosti:
• odšroubujte šrouby připevňující servisní panel a sejměte jej;

• čidlo vlhkosti nainstalujte na stanu odtahu do potrubí a připojte je k
příslušnému konektoru na ovládacím boxu, viz diagram zapojení;

• servisní panel připevněte zpět k jednotce.

Snímač vlhkosti FS2 není součástí dodávky a může být objednán
samostatně pro jednotky S14.
Postup zapojení čidla vlhkosti:
• odšroubujte šrouby přepevnující servisní panel a sejměte jej;

• čidlo vlhkosti nainstalujte na stanu odtahu do potrubí a připojte je k

příslušnému konektoru na ovládacím boxu, viz diagram zapojení;
• servisní panel připevněte zpět k jednotce.

ZAPOJENÍ ČIDLA VLHKOSTI FS2

obr. 9. Zapojení čidla vlhkosti FS1
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obr. 10. Zapojení čidla vlhkosti FS2

MONTÁŽ OVLÁDACÍHO PANELU S11
Jednotky KOMFORT EC DB S11 mají integrovaný řídící systém se
stěnovým ovládacím panelem S11 se senzorovým displejem. Standardní
dodávaná sada obsahuje 10 m kabel pro připojení jednotky a ovládacího
panelu. Schéma instalace ovládacího panelu je zobrazeno na obr. 12.
Snímač pokojové teploty je integrován do ovládacího panelu, z tohoto
důvodu musí být ovládací panel ne teplotně vyrovnaném místě

nejméně 1m od topících zařízení, dveří a oken.
Pomocí šroubů připevněte ovládcí panel ke zdi a připojte jej ke
vzduchotechnické jednotce pomocí dodaného 4 žilového připojovacího
kabelu.
Zapojení ovládacího panelu viz obr. 12.

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že ovládací panel není poškozen. Nepoužívejte poškozený ovládací panel! Neinstalujte ovládací panel na nerovném
povrchu! Při utahování šroubů nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k deformaci krytu ovládacího panelu. Neumisťujte kabel v těsné
blízkosti paralelně s kabelem komunikace! Kabel při pokládání nemotejte do smyček.

1

2

3

4

obr. 12. Montáž ovládacího panelu S11

Ovládací panel S11 obsahuje lithiový článek CR1220 s omezenou
životností.
Baterie udržuje vnitřní hodiny jednotky když je jednotka odpojena od
zdroje napájení. Je-li jednotka odpojena od zdroje napájení a baterie je
vybitá, hodiny se zastaví a nastavení dne a času se resetuje. To vede k
nesprávné indikaci data a času, kdy je jednotka zapnutá a v důsledku toho k
nesprávnému naplánovanému provozu jednotky. V takovém případě by
měla být baterie vyměněna. Při výměně baterie použijte pouze novou
baterii. Výměna baterie:
1. Odpojte jenotku od napájení
2. Odšroubujte dva šrouby upevňujídí horní kryt ovládacího
panelu .

3 .Otevřete přední část krytu ovládacího
panelu. Vyměňte baterii.

4. Sestavte ovládací panel v opačném pořadí. Pokud byly vodiče svorek na horní
desce odpojeny, zkontrolujte správné připojení. Nedostatečné propojení
vodičů může vyřadit zařízení z provozu.
5. Připojte ovládací panel k el. napájení a nastavte aktuální datum a čas.
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MONTÁŽ OVLÁDACÍHO PANELU S14
Jednoty KOMFORT EC DB S14 jsou dodávány se zabudovaným
ovládacím systémem a s ovládacím panelem S14 pro montáž na/pod
omítku s LED ukazateli. Standardní dodávaná sada obsahuje 10 m kabel pro
připojení jednotky a ovládacího panelu.

Montáž ovládacího panelu pod omítku je znázorněna na obr. 13.
Montáž ovládacího panelu na omítku je znázorněna na obr. 14.
Upevněte ovládací panel ke stěně pomocí jednoho z montážních boxů a
šroubů a poté jej připojte ke rekuperační jednotce pomocí dodávaného
připojovacího kabelu.

!

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že ovládací panel není poškozen. Nepoužívejte poškozený ovládací panel! Neinstalujte ovládací panel na nerovném
povrchu! Při utahování šroubů nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k deformaci krytu ovládacího panelu. Neumisťujte kabel v těsné
blízkosti paralelně s kabelem komunikace! Kabel při pokládání nemotejte do smyček.

Instalace ovládacího panelu S14 pod omítku (obr. 13):
1. Pro instalaci ovládacího panelu vytvořte otvor ve stěně. Vložte všechny
potřebné kabely a dráty do otvoru a nainstalujte dodávaný montážní
box do stěny.
2. Pomocí šroubováku pečlivě uvolněte spony na zadní straně ovládacího
panelu a odejměte zadní kryt.

1

3. Upevněte zadní stranu krytu k montážní krabici přes montážní otvory a potom
připojte kabel k ovládacímu panelu podle schématu zapojení.
4. Pomocí svorek připevněte přední panel.

2

3

4

obr. 13. instalace ovládacího panelu S14 pod omítku

Instalace ovládacího panelu S14 na omítku (obr. 14):
1. K místu instalace ovládacího panelu S14 přiveďte všechny potřebné kabely
a nainstalujte dodávaný montážní box na omítku.
2. Pomocí šroubováku pečlivě uvolněte spony na zadní straně ovládacího
panelu a odejměte zadní kryt.

1

obr. 14. Instalace ovládacího panelu S14 na omítku
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2

3. Upevněte zadní stranu krytu k montážní krabici přes montážní otvory a potom
připojte kabel k ovládacímu panelu podle schématu zapojení.
4. Pomocí svorek připevněte přední panel.

3

4

ODVOD KONDENZÁTU
Vanička na kondenzát je vybavena odtokovým potrubím pro odvod
kondenzátu z jednotky.
K odpadnímu systému připojte odtokové potrubí pomocí sady pro
odtok ondenzátu KIT SFK 20x32 (k dostání samostatně).
Při pokládání hadic nastavte sklon směrem dolů min. 3%. Před
připojením k napájení naplňte systém vodou! SIFONU musí být vždy
naplněn vodou. Zajistěte volný odtok zkondenzované vody,

!

jinak se v zařízení nahromadí, což může způsobit poškození zařízení a odtok
kondenzátu do místnosti.
Odtokový systém kondenzátu je určen pro normální provoz v
prostorách s teplotami vzduchu nad 0 ° C!
Pokud je očekávaná teplota okolního vzduchu nižší než 0 ° C,
systém odvodnění kondenzátu musí být vybaven tepelnou izolací a
zařízením pro předehřev.

VAROVÁNÍ
V případě montáže několika jednotek připojte každou jednotku k samostatnému
SIFONU. Přímé vypouštění kondenzátu bez připojení k odtokovému systému není
povoleno.

Montáž jednotky ke stropu

Sifon

Drain pipe

min 3°

min 3°
Odtoková hadice

Odtoková hadice

Odpadní systém

obr. 15. Odvod kondenzátu

PŘIPOJENÍ JEDNOTKY K NAPÁJENÍ

!

VAROVÁNÍ
Před každou elektroinstalací si přečtěte servisní pokyny. Připojení přístroje k napájecí síti musí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář.
Jmenovité elektrické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Jakýkoliv zásah do vnitřních připojení je zakázán a
zruší záruku.
Zařízení připojte pouze k elektrické síti s platnými elektrickými normami.
Dodržujte příslušné elektrické normy, bezpečnostní pravidla (DIN VDE 0100), TAB der EVU. Domovní kabeláž musí být na
externím vstupu vybavena magnetickým vypínacím automatickým spínačem, pojistkou. Kontaktní mezera na všech pólech
musí být nejméně * mm (VDE 0700 T1 7.12.2 / EN 60335-1).
Automatický vypínací proud nesmí být nižší než jmenovitá spotřeba proudu (viz tabulka 1).
Umožňete rychlý přístup k umístění pojistky.

Před každou manipulací se zařízením vypněte napájení přístroje
vypnutím automatického elektrického spínače QF do polohy OFF.
Před dokončením všech operací proveďte kroky k zabránění aktivaci
automatického přepínače.

Připojte jednotky KOMFORT EC DB S11 k jednofázovému napájecímu
zdroji 230 V / 50-60 Hz pomocí napájecího kabelu s konektorem Euro, který je
předem zapojen. Jednotka musí být uzemněna v souladu s platnými
elektrickými normami země uživatele!

QF

Jednotka má možnost připojení externích ovládacích prvků ke svorkovnici
X1 (obr. 16). Jednotka musí být uzemněna v souladu s platnými elektrickými
normami země uživatele!
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KOMFORT EC DB S11/S14
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N

PE

L

N

c

no

c

no +12V GND B

1

2

2

1

N

L

N

SM1*

SM2*

DX chladič

SM1*

PK1*

Typ

2x0,75 mm2

Pohon klapky přívodního vzduchu

1_P 230

2x0,75 mm2

SM2*

Pohon klapky odtahového vzduchu

1_P 230

2x0,75 mm

PK1*

Kontakt z panelu požární signalizace

N0

2x0,75 mm2

P1

S11 ovládací panel

TЕ1

Čidlo teploty venkovního vzduchu

žlutá

+12V Gnd B

A

+5V Gnd Vo

P1

TE1

Doporučený průřez datového kabelu mezi
ústřednou a jednotkou

Kabel**

N0

A +5V GND Vo

t 0C

1

L

CCU
bez kontaktu

230 VAC

napájení

2

Název

Ozn.
CCU*

10 11 12 13 14 15 16
hnědá

2

bílá

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM !

1

zelená

Х1

Průřez kabelu ≥ 0,12 mm2

≥ 0,25 mm2

Délka kabelu až 15 m

up to 50 m

2

4x0.25 mm2

*Není součástí dodáváné sady, k dostání samostatně.
** Maximální délka připojovaného kabelu 20 m!

Obr. 16. KOMFORT EC DB S11 diagram zapojení
NEPOKLÁDEJTE KOMUNIKAČNÍ KABEL OVLÁDACÍHO PANELU V BLÍZKOSTI PARALELNĚ S NAPÁJECÍM KABELEM. NAPÁJECÍ KABEL NEMOTEJTE DO
SMYČEK!

• Připojení externích vzduchových klapek (klapka přívodního vzduchu
SM1, SM2 odtahovaného vzduchu).

Klapky a pohon nejsou součástí dodávky a lze je zakoupit samostatně. Pro
ovládání vzduchových klapek použijte elektrický pohon LF 230 BELIMO s
napětím 230 V a otevřeným/zavřeným ovládáním. Připojte elektrické pohony
ke svorkám 12 a 13 (viz schéma zapojení).

2

Hnědá

3

PE

PК

РК

+U 0-10V GND NО

C

GND

Tx

3

4

1

2

3

7

8

0-10V 1

L

1

2

- Tx

Externí zařízení NO
(CO2 čidlo)
Bílá

+U
GND

obr. 17. KOMFORT EC DB S14 diagram zapojení
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Elektrické pohony klapek

Ovládací panel

N

XP

12

Připojte snímač vlhkosti FS2 (není součástí dodávky, lze objednat
samostatně) do zásuvky na bočním panelu řídící jednotky ze strany
odtahového potrubí podle schématu zapojení.

PK
panel požární signalizace
(Při zapojení kontaktu vyjměte svorku)
Čidlo vlhkosti

230 V/ 50-60 Hz

X1

• FS2 (+U, 0-10 V, GND) připojení snímače vlhkosti.

5

6

Rx +

SM1
přívod

SM2
odtah

L1

L1

N

N

Žlutá

QF

Připojte snímač CO2 k svorkám 6 a 7 pomocí normálně uzavřeného
suchého kontaktu. Je-li suchý kontakt uzavřen, jednotka se zapne na
maximální rychlost.

Zelená

Připojte jednotky KOMFORT EC DB S14 k jednofázovému napájecímu
napětí 230 V / 50-60 Hz pomocí napájecího kabelu s konektorem Euro, který je
předem zapojen. Jednotka musí být uzemněna v souladu s platnými
elektrickými normami země uživatele!
Jednotka má možnost připojení externích ovládacích prvků ke svorkovnici
X2, která je umístěna na elektrické desce řídící jednotky. Další přípojky k
jednotce jsou zobrazeny v tečkovaných čarách ve schématu zapojení, viz
obr.17.
• PK - připojení automatického kontaktu hasicího systému.
Po připojení automatického systému protipožárního systému sejměte
propojku mezi svorkami 1 a 2. V případě požáru spouští suchý kontakt z
centrální protipožární desky ovládacího obvodu a odpojí napájecí zdroj
jednotky.
• Připojení kontaktu externí řídicí jednotky, například snímače CO2
(NO, C).

Rx

+U

9 10 11

SM-L

SM-N

12

13

X2

Ovládání jednotky
Jednotka KOMFORT EC DB S11 je ovládána nástěnným ovládacím
panelem s displejem a čidly, obr. 18. Ovládání jednotky a nastavení
provozních parametrů jsou uvedeny v tabulce 6. Možné kódy chyb jsou
uvedeny v tabulce 7. Tovární nastavení je uvedeno v tabulce 8.

obr. 18. ovládací panel S11
Tabulka 6. Ovládání jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11
Funkce
1

Zobrazení

Hlavní menu

Hlavní menu obsahuje datum, aktuální vlhkost, čas, teplotua nastavené
proudění vzduchu.
MENU - přístup k uživatelskému menu ad 5.
AUTO - plánované vypnutí/zapnutí jednotky.
TEMPERATURE - zobrazuje aktuální teplotu uvnitř. Po stisknutí ikony se
otevře menu nastavení teploty ad 4.
Signál ON/OFF - ON/OFF zapnutí vypnutí jednotky nebo aktivace režimu
Stand by.
TIMER - časovač vypnutí/zapnutí.
AIR FLOW - zobrazení aktuální rychlosti otáčení ventilátoru. Stisknutím
ikony otevřete menu Nastavení rychlosti otáčení ventilátoru ad 3.
Ikona zapojení do sítě:
— jednotka zapojená do sítě.
— jednotka odpojená od sítě.
2

Zapnutí a vypnutí jednotky

Jednotka se zapíná ikonou pro zapnutí
Stisknutím
jednotku vypnete nebo uvedete do režimu Standby.
Ikona změní barvu z červené na zelenou, když je jednotka zapnutá.
V pohotovostním režimu pracuje jednotka na první rychlosti a
nastaví teplotu ad 12.
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KOMFORT EC DB S11/S14
Tabulka 6. Řízení jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11 (pokračování)
Funkce
3

Zobrazení

Změna rychlosti otáčení ventilátoru

¨Nastavení rychlosti
otáčení ventilátoru:
Stiskněte ikonu Proudění
vzduchu; jednotka má čtyři
rychlosti otáčení ventilátoru
- Rychlost 1;
- Rychlost 2;
- Rychlost 3;
- Režim kontroly vlhkosti. Rychlost otáčení ventilátoru se mění na
základě nastavení úrovně vlhkosti. Úroveň vlhlhosti se nastavuje v servisním
menu ad 14.
¨ pokud je zapnutý režim AUTO nebo režim časovače
zapnutý, zobrazuje se aktuální průtok vzduchu bez ohledu na
nastavené rychlosti proudění vzuchu.

¨ Pomocí šipek

nastavte požadovanou rychlost

¨ Stiskněte ENTER

.

¨ Stisknutím ikony EXIT
dat.

4

se vrátíte do hlavního menu bez uložení

Nastavení teploty

Nastavení teploty:
¨ Stiskněte ikonu TEPLOTY
¨ Zvolte typ natavované teploty:
POTRUBÍ

.

(teplota v potrubí);

MÍSTNOST

(teplota v místnosti).

Pomocí šipek

nebo

nastavíte požadovanou teplotu

¨Stiskněte ikonu ENTER
¨ Stisknutím ikony EXIT
uložení dat.

14

se vrátíte do hlavního menu bez

Tabulka 6. Řízení jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11 (pokračování)
Funkce
5

Zobrazení

Uživatelské menu

¨ Stiskněte ikonu Uživatelské menu

v hlavím menu.

¨ Uživatelská menu obsahuje položky základního menu a funkce pro
nastavení parametrů:
ENG. MENU - servisní menu. Servisní menu je chráněno heslem
AUTO ADJUST - programové nastavení
DATE/TIME - nastavení data a času
TIMER ADJUST - nastaveni času a rychlosti otáčení ventilátoru u časovače
MOTOR HOURS - nastavení periody výměny filtru
EXIT - návrat do hlavního menu

6

Servisní menu

Stiskněte ikonu

Serviní menu ENG. MENU v Uživatelském menu.

¨ K otevření Servisní menu je nutné zadat helso. Helso je přednastaveno
na hodnotu 1111.
¨ Stisknět OK.
¨ Heslo změníte stisknutím ikony

RESET.

¨ Stisknutím ikony EXIT
se vrátíte do Uživatelského menu.
¨ Pokud zapomenete heslo, podívejte se do sekce 11 na Změnu hesla.
přidržte ikonu RESET

dokud neuslyšíte dlouhý zvukový signál

(20 kliků) přibližně 20 vteřin. Nastaveno je defaultní heslo 1111.
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Tabulka 6. Řízení jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11 (pokračování)
Funkce

¨ FPro navigaci v Servisním menu použijte následující ikony:
- posun seznamu nahoru.
- posun seznamu dolů.
- zvolení položky ze seznamu.
- návrat do uživatelského menu.

7

Nastavení proudění vzduchu

¨ Zvolte položku AIR FLOW SETTING (nastavení proudění vzduchu) v
seznamu Servisního menu a stiskněte ENTER.
¨ Zvolte upravenou hodnotu (zvolená hodnota se zobrazí jako
zvýrazněný obdelník) .
zvolíte úroveň proudění vzduchu.
¨ Pomocí šipek
nebo
¨ Proudění vzduchu se na stavuje procentem maximálního možného
výkonu každého ventilátoru.
¨ Stisknutím ikony EXIT
opustíte Servisní menu bez uložení
zadaných hodnot.

8

Teplotní čidlo

¨ V servisním menu vyberte položku nastavení telotních čidel.
TEMPERATURE SENSOR a stiskněte ENTER .
Zvolte požadovaný typ čidla.
Stiskněte ENTER
k potvrzení výběru.
Stisknutím ikony EXIT opustíte Servisní menu bez uložení zadaných
hodnot EXIT.
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Zobrazení

KOMFORT EC DB S11/S14
Tabulka 6. Řízení jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11 (pokračování)
Funkce
9

Zobrazení

Výběr jazyka

¨ Pro výběr jazyka rozhraní ovládacího panelu stiskněte ikonu
LANGUAGE v Serviním menu a stiskněte ENTER.
¨ Z výběru zvolte požadovaný jazyk.

¨ Výběr potvrdíte stisknutím ENTER
.
¨ Stisknutím ikony EXIT
opustíte Servisní menu bez uložení
zadaných hodnot .

10

Extra možnosti

¨ V Servisním menu stiskněte Extra možnosti EXTRA OPTIONS potvrďte
ENTER
¨ Režim Vypnutí přívodního ventilátoru SUPPLY FAN OFF zabraňuje
zamrznutí výměníku tepla a vyžaduje vypnutí parametru Ovládání topení
HEATING CONTROL.
¨ Chcete-li aktivovat funkci ochrany proti zamrznutí výměníku tepla
pomocí deaktivace ventilátoru, nastavte hodnotu parametru HEATING
CONTROL na OFF. Chcete-li pokračujte nastavení režimu SUPPLY FAN OFF
ON.
¨ Chcete-li zvolit typ čidla vlhkosti vyberte u položky Výběru čidla vlhkosti
HUMIDITY SENSOR SELECTION 1 pro čidlo v potrubí (na staraně odtahu),
nebo 2 pro čidlo v místnosti.
¨ Pro volbu režimu BYPASS zvolte u položky Bypass BYPASS OPERATION
MODE 1, kterým zvolíte normální provozní režim, který zabraňuje zamrznutí
výměníku tepla, nebo 2 pro otevření bypassu a aktivace režimu ventilace.
¨ Stisknutím ikony EXIT uložíte nastavené změny a vrátíte se do
. menu.
Servisního
¨ Je-li parametr Vypnutí přívodního ventilátoru SUPPLY FAN OFF
nastaven na ON, ovládací panel se přepne do nastavení režimu Vypnutí
přívodního ventilátoru SUPPLY FAN OFF.
¨ Položku zvolíte dotykem na příslušné políčko: WORKING
HOURS(provozní hodiny), DOWNTIME (pozastavení) and SWITCH-OFF
TEMPERATURE (teplota se nastavue na základě čidla teploty venkovního
vzduchu v ozsahu od 0 °C do -30 °C).
¨ Pomocí šipek

nebo

¨ Stisknutím ENTER
¨ Stisknutím ikony EXIT
zadaných hodnot .

11

nastavíte požadovanou hodnotu
potvrdíte nastavení paramentrů.
se vrátíte do Servisního menu bez uložení

Změna hesla

¨ V Servisním menu zvolte položku Změna hesla PASSWORD CHANGE
a stiskněte ENTER.
¨ Zadejte nové heslo pro přístup do servisního nastavení.
¨ Stiskněte OK.

¨ Ke znovuzadání hesla stiskněte RESET,

tím vyčístíte políčko
zadání hesla operation

¨ Pro návrat do servisního menu stikněte EXIT.
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Tabulka 6. Řízení jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11 (pokračování)
Funkce
12

Nastavení režimu Standby

¨ V servisním menu zvolte položku Pohotovostního režimu
STANDBY MODE a stiskněte ENTER.

¨ Pomocí šipek
•
•

zvolte možnost 0, nebo 1
Průtoku vduchu AIR FLOW .

nebo

0 − vypnutí jednotky.
1 − zapnutí režimu Standby. V pohotovostním režimu jednotka
pracuje na první rychlostní stupeň při teplotě nastavené v políčku
teplota TEMPERATURE . Teplotu nastavíte pomocí šipek

¨ Stisknutím ENTER
¨ Stisknutím EXIT
nastavených hodnot.

13

potvrdíte volbu.
se vrátíte do Servisního menu bez uložení

Nastavení jasu displeje

¨ V Servisním menu vyberte položku Nastavení jasu displeje BRIGHTNESS
ADJUSTMENT, potvrďte stisknutím ENTER.

zvolíte úroveň jasu displeji
¨ Pomocí šipek
behěm provozu jednoty a v klidovém režimu. Panel se automaticky
přepíná do klidového režimu po 30 sekundách nečinnosti.
Potvrďte stisknutím ENTER
¨ Stisknutím EXIT se vrátíte do Servisního menu bez uložení
nastavených hodnot.
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Nastavení čidla vlhkosti

V Servisním menu vyberte položku Nastavení čidla vlhkosti
HUMIDITY SETTING a stiskněte ENTER.
¨ Vyberte typ čidla snímajícího vlhkost:
• POTRUBNÍ

(čidlo vlhkosti do potrubí není součástí dodávky a
je možné jej doobjenat zvlášť).

• Čidlo vlhkosti v místnosti
¨ Pomocí šipek

nastavíte požadovanou úroveň vlhkosti.

¨ Stisknutím ENTER
potvrdíte nastavení.
¨ Stisknutím EXIT se vrátíte do Servisního menu bez uložení zadaných
hodnot.
¨ V režimu ovládání vlhkosti se minimální průtok vzduchu rovná
průtoku vzduchu při nízkých otáčkách.
15

Chybová hlášení

Chcete-li získat informace o poslední chybě, zvolte možnost Hlášení chyb
ERROR CONTROL v Serviním menu a stiskněte ENTER.
¨ Na displeji se zobrazí kód chybového hlášení a datum.
¨ Pro návrat do serviního menu stiskněte EXIT
¨ Popis chybových hlášek naleznete v tabulce 7.
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Zobrazení

Tabulka 6. Řízení jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11 (pokračování)
Funkce
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Zobrazení

Korekce teplotního čidla ovládacího panelu

¨ Chete-li upravit zobrazení Teplotního čidla ovládacího panelu, vyberte
v servisním menu položku Korekce teploty TEMPERATURE CORRECTION
a stiskněte ENTER.

¨ Pomocí šipek
nastavíte korekci teploty čidla, které je
instalováno v krytu ovládacího panelu.
¨ Implicitní tovární nastavení korekce čidla teploty je -6°C.
¨ Stiskněte tlačítko EXIT pro návrat do Servisního menu bez uložení
zadaných hodnot.
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Implicitní nastavení

¨ Chete-li všechny nastavené hodnoty vrátit do továrního
nastavavení, stiskněte v Servisním menu ikonu DEFAULT a potvrďte
stisknutím ikony ENTER

¨ Pro potrvzení resetu stiskněte ENTER.
.
¨ Por návrat do Servisního menu bez uložení zadaných hodnot stiskněte
EXIT.
¨ Hodnoty továrního nastavení jsou vyjmenovány v Tabulce 8.
18

Přehled aktuálních teplot

¨ Chcete-li zobrazit přehled aktuálních teplot, vyberte ze Servisního menu
položku CURRENT TEMPERATURES a stiskněte ENTER.
¨ Displej zobrazí všechny dostupné informate o aktuálních teplotách.
¨ V případě, že některé teplotní čidlo není připojeno k ventilační jednotce
zobrazí se jako OFF.
¨ Pro návrat do Servisního menu stiskněte EXIT.
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Režim AUTO (programový provoz)

Režim AUTO umožňuje naplánovat pravidelný provoz vzduchotechnické
jednotky. Jednotka běží na předem nastavenou rychlost a teplotu
během stanovených časových úseků. Jednotka je mezi provozními úseky
v pohotovostním Standby režimu .
¨ Chcete-li aktivovat režim AUTO
stiskněte v Hlavním menu
ovládacího panelu ikonu AUTO . Aktivaci režimu je potvrzena zeleným
háčkem u ikony režimu
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KOMFORT EC DB S11/S14
Tabulka 6. Řízení jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11 (pokračování)
Funkce

Zobrazení

¨ Chcete-li nastavit Režim AUTO stiskněte ikonu pro vstup do
uživatelského menu a poté ikonu Úprava AUTO AUTO ADJUST
¨ Když je aktivován Časovač TIMER, Režim AUTO je vypnutý z
důvodu nižžší priority.

¨ Zvolte den, kdy chcete aktivovat Režim AUTO. Po vstoupení do
nabídky je hodnota nastavena na aktuální den. Chcete-li změnit den,
klikněte do pole Den DAY
¨ Poté pomocí šipek
nastavte čas, průtok vzduchu a
teplotu pro zvolený den stisknutím příslušného pole parametrů.
¨ V závislosti na nastavení Pohotovotního režimu Standby zůstane přístroj
v pohotovostním režimu Standby nebo se vypne mezi provozními
obdobími.
¨ Pro uložení změn a návrat do Servisního menu stiskněte ikonu EXIT.
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Časovač

¨ Chcete-li aktivovat Časovač stiskněte ikonu časovače TIMER
v Hlavním menu ovádacího panelu

¨ chcete-li nastavit Časovač, zvolte v Uživatelském menu položku
TIMER ADJUST
Nastavení časovače

¨ Aktivace je potvrzena zeleným háčkem u ikony Časovače TIMER.
¨ Pokud jsou Režim AUTO a Časovač TIMER aktivovány současně,
jednotka se bude řídit nastavením časovače, který je nadřazený režimu
AUTO.
¨ Časovač nelze zapnout, pokud je aktivován Režim kontroly vlhkosti
Humidity Control.

¨ Pomocí šipek

nastavíte čas, proudění vzduchu a teplotu.

¨ Pro potvrzení nastavených parametrů stiskněte ENTER.
¨ Pro návrat do Servisního menu bez uložený zadaných hodnot stiskněte
EXIT

20

.

Tabulka 6. Řízení jednotky a nastavení provozních parametrů jednotky pomocí ovládacího panelu S11 (pokračování)
Funkce
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Zobrazení

Provozní doba jednotky

Provozní doba MOTOR HOURS je funkce, která umožňuje nastavit
hodnotu pravidelnosti čistěný a výměny filtru. Po uplynutí nastavené
doby zobrazí ovládací panel upozornění na potřebu vyčištění a výměny
filtru. Upozorněni se poté zobrazuje každých 24 hodin.
¨ Chcete-li nastavit Provozní dobu jednotky MOTOR HOURS zvolte v
Uživatelském menu položku MOTOR HOURS.

¨ Pomocí
výměny filtru nastavíte .
¨ Okénko Provozních hodin OPERATING HOURS ukazuje čas, který
uběhl od poslední výměny filtru.

¨ Po výměně filtru stiskněte ikonu RESET
k vynulování
provozní doby.
¨ Stisknutím ikony EXIT uložíte zadané hodnoty a vrátíte se do
Servisního menu

22

Chybová hlášení

V případě poruchy vzduchotechnické jednotky se na
ovládacím panelu zobrazí následující hlášení.
¨ Seznam chybových hlášení ERROR LIST zobrazíte stisknutím EXIT.
¨ Seznam chybových hlášení ERROR LIST lze zpřístupnit ze Servisního
menu.
¨ Kódy chybových hlášení jsou vyjmenovány v Tabulce 7.
¨ Chybové hlášení se objevuje každých 30 sekund, dokud problém v
systému není odstraněn.
Jakmile je porucha odstraňěna restartujte celou jednotku, tím smažete
chybové hlášení.

.
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Tabulka 7. Kódy chybových hlášení ovládacího panelu S11
Chybový Jód

Popis

TE1

Porucha čidla venkovní teloty

TE2

Porucha čidla teploty ochrany proti zamrznutí tepelného výměníku

TE5

Porucha čidla teploty v potrubí

TE6

Porucha potrubního čidla vlhkosti

MIN

Porucha přívodního ventilátoru
Porucha odtahového ventilátoru

MEX

Chyba komunikace ovládacího panelu

ERP

Chyba řízení protipožárním systémem

DI2

Tabluka 8. Tovární nastavení vládacího panelu S11
Tovární nastavení

Parametry
Průtok vzduchu

1
Potrubí

Teplota

Místnost

Nastavení průtoku vzduchu

Režimu vypnutí přívodního ventilátoru

Rychlost 1 - 40 %, Rychlost 2- 70 %, Rychlost 3 - 99 %

Odtah vzduchu

Rychlost 1 - 40 %, Rychlost 2- 70 %, Rychlost 3 - 99 %
Potrubí

Ovládání topení

Off

Režimu vypnutí přívodního ventilátoru

Off

Výběr čidla vlhkosti

2

Režim provozu bypassu

1

Provozní hodiny

20 minut

Klidový režim

5 minut

Teplota vypnutí
Nastavení režimu Standby
Úprava jasu dipleje
Nastavení vlhkosti

Průtok vzduchu

22

1
+ 20 °C

Provoz

50

Klidový režim

1

Potrubí

50 %

Místnost

50 %
- 6 °C

Hodiny

01

Minuty

00

Průtok vzduchu
Teplota

Hodiny provozní doby

+ 3 °C

Teplota

Korekce čidla vlhkosti

Nastavení časovače

+ 20 °C

Přívod vzduchu

Teplotní čidlo

Extra možnosti

+ 25 °C

Nastavení

1
+ 20 °C
4000 hodin

KOMFORT EC DB S11/S14
Jednotky KOMFORT EC S S14 / KOMFORT EC SB S14 jsou ovládány
pomocí nástěnného ovládacího panelu s dotykovými tlačítky (obr. 19).
Ovládání jednotky a nastavení parametrů je uvedeno v Tabulce 9 . Tovární
nastavení a rozsah nastavení parametrů jsou uvedeny v Tabulce 10.

Možnosti upozornění, když jednotka není v provozu:
dotyková tlačítka na ovládácím panelu nesvítí;
•
tlačítko pro údržbu filtru a ukazatel upozornění svítí v případě potřeby výměny
•
filtru nebo při poruše jednotky.

Dotykové tlačítko
Dotykové
tlačítko
Vysoká
rychlost
Vysoká rychlost
Dotykové tlačítko
Dotykové
tlačítko
Střední
rychlost
Střední rychlost
Dotykové tlačítko
Dotykové
tlačítko
Nízká rychlost
Nízká rychlost

Dotykové tlačítko
Údržba filtru
Dotykové tlačítko
Ovládání funkce bypass
Upozornění

obr. 19. S14 ovládací panel

Tabulka 9. Ovládání jednotky a nastavení provozních parametrů pomocí ovladače S14
Funkce

Tlačítko

Zapnutí jednotky:
Stiskněte jedno ze tří tlačítek pro ovládání rychlosti . Vybrané tlačítko se rozsvítí a jednotka se zapne na danou rychlost
Změna rychlosti :
Stikněte nepodsvícené tlačítko. Vybrané tlačítko se rozsvítí a jednotka se zapne, přepne na danou rychlost.
Vypnutí jednotky:
K vypnutí jednotky stiskněte podsvícené tlačítko rychlosti.
Letní režim chlazení:
Stiskněte příslušné tlačítko. Při stisknutí tlačítka se rozsvítí ukazatel a jednotka přejde do režimu letního chlazení (bypass se
otevře) .
Při každém stisknutí tlačítka se změní momentální stav jednotky a ovládácí jednotka si nastavení zapamatuje pro příští
zapnutí.
Údržba filtru:
Jakmile jednotka dosáhne přednasatvené hodnoty provozní doby, rozvítí se tlačítko výměny filtru, které vás upozorní na potřebu
čištění filtru.
Po provedení údržby resetujte provozní dobu. Stiskněte a přidržte příslušné dotykové tlačítko po dobu 5 sec. Vypnutím
podsvícení tlačítka výměny filtru se potvrdí reset.
Upozornění:
V případě problému se rozsívítí ukazatel upozornění.
V případě, že Vám jednotka zahlásí chybu, kontaktujte svého prodejce.

Table 10. Tovární nastavení ovládacího panelu S14
Parametry

Tovární nastavení

Nastavitelný rozsah

Nulová rychlost (jednotka je vypnutá ) [%]

0

0 - 100

Nízká rychlost [%]

40

0 - 100

Střední rychlost [%]

70

0 - 100

Vysoká rychlost [%]

100

0 - 100

Rychlost jednotky s uzavřeným suchým kontaktem externího ovládání [%]
Interval čištění (výměny) filtru
Úroveň vlhkosti [%]

100

0 - 100

2160 (3 měsice)

0 - 10000

60

30 - 80
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KOMFORT EC DB S11/S14
Jednotky KOMFORT EC DB S14 jsou vybaveny konektorem USB (typ B) a
mohou být připojeny k počítači pro konfiguraci pokročilých nastavení
pomocí speciálního softwaru (k dispozici ke stažení na webu
engl.blaubergventilatoren.de ).
Pro práci s předinstalovaným softwarem připojte přístroj k notebooku
nebo k počítači pomocí kabelu USB s konektorem typu A a typu B. Kabel USB
není součástí dodávky. Software umožňuje editaci parametrů jednotky
(viz tabulka 10).
Seznam nastavitelných parametrů lze v nových verzích softwaru rozšířit.

USB Typ A
USB Typ B

Nastavení, řešení problémů a upgrade verze softwaru provádí servisní
technik.
Software je k dispozici je stažení na stránkách: blaubergventilatoren.de.

obr 20. Připojení ovládacího panelu S14 k PC

Technická údržba

!

Varování
Před každou údržbou jednotky ji odpojte od el. napájení. Před dokončením prací dbejte na to, aby se při zapojení
neaktivovala automatická pojistka.

Pro zajištění dlouhé životnosti a nepřetržitého provozu výrobku je
vyžadován pravidelný technický dohled a údržba zařízení.
Před každou údržbou odpojte přístroj od napájení.

Jednotka musí být podrobena technické údržbě 3 až 4krát ročně.
Technická údržba jednotky zahrnuje pravidelné čištění a další práce:
1.Údržba fitlru (3-4 krát ročně).
Zanesené filtry zvyšují odpor vzduchu v systému a snižují objem
přiváděného vzduchu. Filtry vyžadují čištění nejméně 3-4krát ročně. Filtry
můžete čistit vysavačem. Po dvou po sobě jdoucích čištění musí být filtr
vyměněn. Nové filtry jsou k dostání u prodejce.
Pro čištění nebo výměnu filtrů odejměte servisní panel umístěný na straně
jednotky. Po vyčištění nainstalujte filtry a oddělitelné desky v opačném pořadí.
2. Údržba výměníku telpa (jednou za rok) .
Na bloku výměníku tepla se může nahromadit prach, a to i v případě
pravidelné údržby filtrů. K udržení vysoké účinnosti rekuperace tepla je nutné
pravidelné čištění. Výměník tepla je spojen s odtokovou vaničkou pomocí
upevňovacích pásů, které je možné odstranit pouze v případě výměny
výměníku tepla. Odtoková vanička je upevněna ke krytu jednotky pomocí tří
šroubů. Chcete-li vyčistit výměník tepla, vytáhněte výměník a odtokovou
vaničku ven, vypusťte vodu v hadičkách a poté výměník tepla propláchněte
teplou vodou se saponátem. Po vyčištění namontujte vysušený výměník tepla
s odtokovou vaničku zpět do jednotky.
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VAROVÁNÍ! Jednotka má ostré hrany! Během údržby používejte
rukavice!

3.Údržba ventilátorů (jednou za rok).
Dokonce i v případě pravidelné údržby filtrů může dojít k nahromadění
prachu uvnitř ventilátorů a snížení výkonu ventilátoru a přísunu vzduchu.
Ventilátory vyčistěte měkkým kartáčem nebo hadříkem. Nepoužívejte vodu,
agresivní rozpouštědla ani ostré předměty, protože by mohly poškodit oběžné
kolo.
4. Technická údržba systému odvodu kondenzátu (jednou za rok).
Odtokové potrubí se může ucpat. Do vypouštěcí nádoby pomalu
nalévejte trochu vody, abyste zkontrolovali zanesení potrubí. Pokud je to
nutné, vyčistěte sifon a odtokové potrubí.
5. Technická údržba vzduchotechnického potrubí (každých 5 let).
Dokonce i pravidelné plnění všech předepsaných výše uvedených operací
údržby nemusí zcela zabránit hromadění nečistot ve vzduchovém potrubí, což
snižuje výkon jednotky. Údržba potrubí znamená jeho pravidelné čištění nebo
výměnu.
6. Údržba řídicí jednotky (je-li to nutné).
Údržbu řídicí jednotky musí provádět odborník kvalifikovaný pro
samostatnou práci s elektrickými instalacemi s napětím do 1000 V a po
pečlivém přečtení uživatelské příručky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Tabulka 11. Možné poruchy a jejich řešení
Porucha

Jednotka je
zapnutá, ale
ventilátor se
nerozběhne
Spuštění automatické
pojistky

Nízký průtok
vzduchu

Chladný přívodní
vzduch

Hluk a vibrace

Únik kondenzátu

Možné důvody

Řešení

Není napojení na přívod el. energie, s není jednotka k
napájení správně připojena

Připojte přístroj k napájení. Odstraňte chybu připojení.

Motor je zaseknutý, oběžné kolo je zanesené.

Vyměňte zaseknutý motor a vyčistěte lopatky oběžného kola.

Zkrat v el. síti.

Vypněte přístroj a kontaktujte prodejce.

Nastavena je příliš nízká rychlost.

Nastavte vyšší rychlost

Filtry a ventilátory jsou znečištěné, výměník tepla je zanesený.

Vyčistěte nebo vyměňte filtry, ventilátory a výměník tepla.

vzduchové klapky, rozdělovače přívodní nebo výfukové
mřížky jsou zavřené nebo znečištěné.

Otevřete a vyčistěte vzduchové klapky, rozdělovače a
mřížky, abyste zajistili volný průtok vzduchu.

Odtahový filtr je zanesený.

Vyčistěte nebo vyměňte filtr.

Tepelný výměník je zamrznutý.

Zkontrolujte stav výměníku tepla. Pokud je to nutné,
vypněte přístroj a restartujte ho, jakmile pomie nebezpečí
zamrznutí.

Oběžné kolo je zanesené

Vyčistěte oběžné kolo

Šroubové spojení uvolněné

Přitáhněte šrouby

Jednotka není vybavena antivibračními konektory.

Nainstalujte k jednotce antivibrační konektory.

Systém pro odtok kondenzátu je zanesený,
poškozený nebo špatně zapojený.

Vyčistěte systém odtoku kondenzátu. Zkontrolujtezda jsou
odtokové hadice instalovány ve svahu. Ujistěte se, že je Sifon
naplněn vodou a odtokový systém je chráněn před mrazem.
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KOMFORT EC DB S11/S14
CERTIFIKÁT KONTORLY
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla
KOMFORT EC DB160 S11

KOMFORT EC DB160 S14

KOMFORT EC DB350 S11

KOMFORT EC DB350 S14

Je uznána za schopnou provozu
Jednotka splňuje požadavky norem a směrnic EU, příslušných směrnic EU o nízkém napětí, směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě. Tímto
prohlašujeme, že jednotka splňuje základní požadavky na ochranu podle směrnic Rady 2004/108 / ES, 89/336 / EHS a Směrnice o nízkém napětí 2006/95 / EC,
73/23 / EEC a směrnice 93/68 / EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, které se týkají elektrických
spotřebičů používaných v třídách se síťovým napětím.
Toto osvědčení se vydává po zkoušce provedené na vzorcích výše uvedeného produktu.
			

Datum výroby ____________________

CERTIFIKÁT PŘIPOJENÍ
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla
KOMFORT EC DB160 S11

KOMFORT EC DB160 S14

KOMFORT EC DB350 S11

KOMFORT EC DB350 S14

je připojen k napájecí síti v souladu s požadavky na provozní příručku odborníkem:

Společnost:
Jméno technika provádějícího zapojení:
Datum

Podpis

ZÁRUČNÍ LIST

PRODEJCE
DATUM PRODEJE
ZÁSTUPCE PRO EU
BLAUBERG Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52a,
D-81379 München,
Deutschland
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KOMFORT EC DB160 S11

KOMFORT EC DB160 S14

KOMFORT EC DB350 S11

KOMFORT EC DB350 S14
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KOMFORT EC DB S11/S14 v.2(2-4) / CZ

