Technika dobrego samopoczucia

Centrala wentylacyjna
LWZ 270
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Monta¿ (pod³¹czenie kana³ów wentylacyjnych i instalacji elektrycznej) oraz pierwsze uruchomienie urz¹dzenia
powinny byæ wykonane zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ przez Instalatora posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia.
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Typ

Pobór mocy: stopieñ 1/2/3
Przep³yw objêtociowy powietrza: stopieñ 1/2/3

Ciê¿ar urz¹dzenia

Ochrona rodowiska

10

6.

Gwarancja

10

A

0,94

W 20 - 28/53 - 100/175 - 205
m3/h

80-150/190-290/260-340

Rodzaj ochrony

4
4
4

5.

1/N/PE ~230V/50 Hz

Maksymalny pobór pr¹du

Wymiary: W x S x G

9
9
9

189812

Napiêcie znamionowe / czêstotliwoæ
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LWZ 270

Pod³¹czenia powietrza

IP 31
160

C

kg

35

DN

Ø 160 (4 sztuki)

Klasa filtra
Sprawnoæ krzy¿owego wymiennika ciep³a
Poziom ha³asu: stopieñ 1 / 2 / 3
zmierzony w odleg³oci 1 m wed³ug EN 255 T7

G3
ok.
dB (A)

90%
38/46/55

Wyposa¿enie dodatkowe
Zdalne sterowanie FEZ

Nr kat.

185358

Prze³¹cznik 3-stopniowy

Nr kat.

162551

Wyjcie binarne

Nr kat.

074249

Modu³ bypass`u

Nr kat.

170198

Kaseta letnia

Nr kat.

168683

Zestaw mat filtruj¹cych: 10 sztuk

Nr kat.

160950

Schemat funkcjonalny
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Zabezpieczenie przeciwmrozowe
Wentylator powietrza
odprowadzanego
3 P³ytka drukowana sterowania
4 Wentylator powietrza
doprowadzanego
5 Pod³¹czenie elektryczne
6 Pod³¹czenie kana³ów
7 Filtr powietrza odprowadzanego
8 Krzy¿owy wymiennik ciep³a
9 Filtr powietrza doprowadzanego
(zewnêtrznego)
10 Odp³yw kondensatu
2

strumieñ powietrza:
odprowadzanego
doprowadzanego

Instrukcja u¿ytkowania

1.5 Obs³uga

(dla U¿ytkownika i Instalatora)

Urz¹dzenie mo¿na ustawiæ na jeden z
trzech stopni prêdkoci obrotowej za pomoc¹ prze³¹cznika 3-stopniowego, który
mo¿na otrzymaæ jako wyposa¿enie dodatkowe (numer katalogowy 162551). Monta¿ tego prze³¹cznika realizuje Instalator.
Przep³ywy powietrza trzech stopni prêdkoci obrotowych mo¿na zmieniaæ za pomoc¹ potencjometrów znajduj¹cych siê na
p³ytce drukowanej.
Stopieñ 2-gi nale¿y traktowaæ jako ustawienie standardowe. Stopieñ 3-ci s³u¿y dla
szybkiej wentylacji, np. podczas party
(szybka wentylacja), a stopieñ 1-szy to stopieñ oszczêdnociowy (podczas nieobecnoci). Urz¹dzenie mo¿e alternatywnie
wspó³pracowaæ z wyjciem binarnym (numer katalogowy patrz wyposa¿enie dodatkowe). Wyjcie binarne umo¿liwia pod³¹czenie LWZ 270 do magistrali Bus (EIB).
Prace przy urz¹dzeniu mo¿e wykonywaæ
tylko uprawniony Instalator. Nigdy nie nale¿y przestawiaæ zaworów na odprowadzaniu i dop³ywie powietrza. Po³o¿enie tych
zaworów zosta³o dobrane podczas uruchomienia. Nie wolno przeprowadzaæ ¿adnych
zmian w wewnêtrznych pod³¹czeniach
elektrycznych i w sterowaniu. Niezawodna praca urz¹dzenia jest mo¿liwa tylko przy
zamkniêtej pokrywie filtra.

1. Opis urz¹dzenia
1.1 Opis funkcji
Ø Kontrolowane, zale¿ne od potrzeb napowietrzanie i odpowietrzanie mieszkania lub domu
Ø 90-procentowy odzysk ciep³a z powietrza odprowadzanego
Ø Filtrowanie powietrza doprowadzanego
Ø Ci¹g³e odprowadzanie szkodliwych
substancji z pomieszczeñ mieszkalnych

1.2 Zasada dzia³ania
Urz¹dzenie centralnej wentylacji LWZ 270
zasysa dwoma wentylatorami, poprzez
maty filtruj¹ce, rozdzielonymi kana³ami,
wie¿e powietrze z zewn¹trz i powietrze
odprowadzane z pomieszczeñ mieszkalnych (kuchnia, ³azienka, WC, ogród zimowy) zawieraj¹ce wilgoæ oraz substancje
zapachowe. Te obydwa strumienie powietrza przep³ywaj¹ przez krzy¿owy, przeciwpr¹dowy wymiennik ciep³a, przy czym wie¿e powietrze odbiera ciep³o, a powietrze
odprowadzane oddaje ciep³o. Obydwa
strumienie powietrza s¹ rozdzielone tak,
¿e przy prawid³owej pracy urz¹dzenia przedostawanie siê zapachów z powietrza odprowadzanego do powietrza wie¿ego jest
niemo¿liwe. Poprzez odpowiednie kana³y
i nastawialne dysze (zapewnia Instalator)
ogrzane wie¿e powietrze wdmuchiwane
jest do pomieszczeñ mieszkalnych, a
sch³odzone powietrze odprowadzane jest
przez dach lub cianê boczn¹.

1.3 Wy³¹czenie z ruchu
Przy d³u¿szej nieobecnoci zaleca siê pozostawienie urz¹dzenia na 1-szym stopniu pracy przez ustawienie 3-stopniowego
prze³¹cznika w po³o¿eniu 1. Je¿eli jednak
chce siê ca³kowicie wy³¹czyæ urz¹dzenie
z pracy mo¿na to zrobiæ wyci¹gaj¹c wtyczkê z gniazdka.

1.4 Niedozwolone sposoby pracy
Niedozwolone jest:
Ø u¿ywanie urz¹dzenia do odprowadzania powietrza zawieraj¹cego t³uszcze,
gazy wybuchowe, zapylone powietrze,
opary kleju, aerozoli,
Ø ustawianie urz¹dzenia na zewn¹trz,
Ø pod³¹czanie okapów kuchennych do
systemu wentylacji.

Czyszczenie i wymiana mat filtruj¹cych
Przed rozpoczêciem pracy nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê z
gniazdka.
Otworzyæ szar¹ pokrywê przedni¹.
Mo¿na wtedy wyj¹æ i skontrolowaæ obydwa
filtry.

1.6 Przepisy i normy
Odpowiednie krajowe przepisy bezpieczeñstwa i prawa budowlanego.

2. Konserwacja i czyszczenie

Konserwacja wykonywana przez U¿ytkownika ogranicza siê do regularnego wymieniania filtrów. Zaleca siê comiesiêczn¹ kontrolê stopnia zanieczyszczenia filtrów i
przeprowadzanie wymiany w razie potrzeby. Czêstotliwoæ przeprowadzania wymiany jest zale¿na od zanieczyszczenia wie¿ego powietrza oraz od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.
Urz¹dzenie nie mo¿e pracowaæ
bez filtrów.
Instalator lub Serwisant powinien przeprowadzaæ coroczn¹ kontrolê i w razie potrzeby wykonaæ czyszczenie wymiennika ciep³a, odp³ywu kondensatu i wentylatorów.

Jeli filtry s¹ silnie zabrudzone (sta³a warstwa kurzu na ich powierzchni) nale¿y wymieniæ je na nowe. W przypadku lekkiego
zabrudzenia wystarczy usuniêcie kurzu
przy pomocy odkurzacza.
Mat filtruj¹cych nie mo¿na myæ. Przy myciu nastêpuje ich sfilcowanie i przepuszczaj¹ one potem zbyt ma³¹ iloæ powietrza.
Po w³o¿eniu filtrów nale¿y z powrotem zamkn¹æ pokrywê przedni¹.
Przy zak³adaniu filtra nale¿y
zwróciæ uwagê, aby strona
sztywna, o drobnych porach w³o¿ona zosta³a w lewo, w stronê
wymiennika.
Tylko fachowy personel mo¿e
wykonywaæ wszelkie pozosta³e
prace przy urz¹dzeniu. Nigdy nie
przestawiaæ zaworów na odprowadzaniu i dop³ywie. Po³o¿enie
tych zaworów zosta³o dobrane
podczas uruchomienia. Nie przeprowadzaæ ¿adnych zmian w
wewnêtrznych pod³¹czeniach
elektrycznych i w sterowaniu.
Niezawodna praca urz¹dzenia
jest mo¿liwa tylko przy zamkniêtej pokrywie filtra.
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Instrukcja monta¿u
(dla Instalatora)

3. Monta¿
3.1 Transport
W celu unikniêcia uszkodzeñ urz¹dzenie
nale¿y transportowaæ a¿ do miejsca ustawienia w oryginalnym opakowaniu.

3.2 Zamocowanie urz¹dzenia
Urz¹dzenie nale¿y zawiesiæ w odpowiednim miejscu (mo¿liwie centralnie, aby unikn¹æ d³ugich kana³ów powietrznych), zabezpieczonym przed mrozem. Urz¹dzenie
nale¿y zamontowaæ na cianie za pomoc¹ znajduj¹cych siê w zakresie dostawy
szyn do zawieszania. W tym celu wykrêciæ obydwa górne wkrêty krzy¿owe z tylnej
ciany urz¹dzenia i zamocowaæ jedn¹ z
szyn do urz¹dzenia za pomoc¹ wkrêtów.

Szczegó³ X

spadku

Pod³¹czenia

Drug¹ szynê nale¿y zamontowaæ do ciany jako mocowanie. Przed zamocowaniem
szyny do ciany nale¿y siê upewniæ, czy
struktura ciany jest odpowiednia do utrzymania ciê¿aru urz¹dzenia. Przy mocowaniu szyny do ciany mo¿na w zale¿noci
od struktury ciany u¿yæ odpowiednich
ko³ków rozporowych ze rubami. Dla unikniêcia przenoszenia siê wibracji i ha³asu
nale¿y zgodnie ze szczegó³em "X" na rysunku przymocowaæ podk³adki (D) i ceownik (C).
Przed zawieszeniem urz¹dzenia na cianie, do tylnej ciany urz¹dzenia nale¿y
przykleiæ podk³adki dystansowe (E). Na
zakoñczenie zawiesiæ urz¹dzenie na szynach.
Aby zapewniæ odpowiedni odp³yw kondensatu urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ poziomo. Przed urz¹dzeniem nale¿y zostawiæ wolne miejsce zapewniaj¹ce swobodn¹ obs³ugê urz¹dzenia. Minimalna odleg³oæ od sufitu musi wynosiæ 250 mm. Minimalna odleg³oæ od cian bocznych wynosi 50 mm.

I
II
III
IV
B
C
D
E
F
G
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dop³yw powietrza do pomieszczeñ
odprowadzanie powietrza na zewn¹trz
odp³yw powietrza z pomieszczeñ
doprowadzanie powietrza z zewn¹trz
odp³yw kondensatu
ceownik gumowy
podk³adka gumowa
podk³adka dystansowa
pod³¹czenie do sieci
pod³¹czenie prze³¹cznika 3 stopniowego

3.3 Pod³¹czenie odprowadzania
kondensatu

Pod³¹czenie odprowadzenia kondensatu

Króciec odprowadzenia kondensatu (dostarczony wraz z urz¹dzeniem) nale¿y wkrêciæ od do³u urz¹dzenia u¿ywaj¹c tamy
uszczelniaj¹cej. Prawid³owe po³o¿enie króæca uzyskuje siê przez odpowiednie jego
dokrêcenie. Do króæca nale¿y pod³¹czyæ
za³¹czony do urz¹dzenia w¹¿ o rednicy
wewnêtrznej 13 mm i d³ugoci 1500 mm.
Mo¿liwoci pod³¹czenia i odp³ywu:
A pod³¹czenie sta³e do istniej¹cego syfonu, jako pod³¹czenie wodne.
B pod³¹czenie elastyczne z wolnym wp³ywem do syfonu wyposa¿onego w zamkniêcie syfonowe.
Dla zapewnienia prawid³owego
odp³ywu kondensatu nale¿y zwróciæ uwagê na odpowiedni spadek
pod³¹czenia, który powinien wynosi co najmniej 10%. Pod³¹czenie nie mo¿e mieæ ¿adnych za³amañ, ani zagiêæ. Urz¹dzenie musi
byæ zamontowane poziomo!
Po zakoñczeniu instalacji sprawdziæ funkcjonowanie odp³ywu i jego szczelnoæ. W
tym celu nale¿y wlaæ 1 liter wody do wanny kondensatu. Woda powinna szybko i
równomiernie odp³yn¹æ.

3.4 Pod³¹czenie elektryczne
1
2
3
4
5

Urz¹dzenie dostarczane jest z wtyczk¹ przy³¹czeniow¹ i musi byæ pod³¹czone do wolnego gniazdka sieciowego. Nale¿y zapewniæ swobodny dostêp do tego po³¹czenia.
Przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ miejscowego Zak³adu Energetycznego.

lejek
syfon
ruroci¹g odp³ywu
umywalka
zamkniêcie syfonowe

Charakterystyki wentylatora

Cinienie statyczne (Pa)

Pobór mocy ka¿dego wentylatora (W)

Przep³yw powietrza (m3/h)

3.4.1 Zdalne sterowanie FEZ
(nr kat. 185358)
Uwzglêdniæ instrukcjê obs³ugi i monta¿u
zdalnego sterowania.
Zdalne sterowanie nale¿y pod³¹czyæ do
zacisków sterownika LWZ 270, przy pomocy 5 ¿y³owego przewodu steruj¹cego o
polu przekroju co najmniej 0,5 mm2 i max
d³ugoci nie przekraczaj¹cej 30 m.
Przy pomocy FEZ mo¿liwe jest sterowanie nastawionymi wstêpnie w trzech stopniach objêtociowymi strumieniami przep³ywu powietrza (patrz. pkt. 3.5.1). Prze³¹cznik trybów pracy ma nastêpuj¹ce funkcje: party, tryb dzienny, tryb nocny, tryb
automatyczny i standby (oczekiwania) /
wy³. Programowalny analogowy egar czasowy steruje prze³¹czaniem pomiêdzy trybem dziennym i nocnym. Dioda sygnalizacyjna informuje o koniecznoci wymiany filtrów powietrza.
3.4.2 Prze³¹cznik 3 stopniowy
(nr kat. 162551)
Pod³¹czenie prze³¹cznika trzystopniowego
realizuje siê za pomoc¹ cztero¿y³owego
przewodu o minimalnym przekroju 4 x 0,5
mm2 (patrz schemat elektryczny na str. 7).
Urz¹dzenie pozwala na trzystopniowe nastawianie objêtociowego strumienia przep³ywu powietrza (patrz pkt. 3.5.1).
Prze³¹cznik trybów pracy ma nastêpuj¹ce
funkcje: party, tryb dzienny, tryb nocny.
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3.4.3 Wyjcie binarne BA 4.6
(nr kat. 074249)
Pod³¹czenie wyjcia binarnego BA 4.6 realizuje siê za pomoc¹ cztero¿y³owego
przewodu o minimalnym przekroju 4 x 0,5
mm2. Urz¹dzenie pozwala na sterowanie
nastawianego trzystopniowo objêtociowego strumienia przep³ywu powietrza (patrz
pkt. 3.5.1). Prze³¹cznik trybów pracy ma
nastêpuj¹ce funkcje: party, tryb dzienny,
tryb nocny i tryb automatyczny.

3.5 Pod³¹czenie zdalnych sterowañ
Przed otwarciem urz¹dzenia
od³¹czyæ napiêcie.
Pod³¹czenie zdalnych sterowañ nale¿y
wykonaæ zgodnie z pkt. 3.4.1 i 3.4.3.
Ø wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka, otworzyæ pokrywê przedni¹
Ø zdemontowaæ p³ytê przedni¹
Ø przewód przy³¹czeniowy przesun¹æ
przez prowadnicê z zabezpieczeniem
Ø odpowiednie zdalne sterowanie pod³¹czyæ do zacisków p³yty steruj¹cej,
zgodnie ze schematem na stronie 7.

Przewody napiêcia sterowania
zdalnych sterowañ oraz przewody napiêcia zasilania centrali
wentylacyjnej nale¿y u³o¿yæ oddzielnie.
3.5.1 Dopasowanie strumieni przep³ywu powietrza
Dla zapewnienia sta³ego poziomu nastawionego strumienia przep³ywu powietrza,
niezale¿nie od oporów przep³ywu wbudowany uk³ad elektroniczny dopasowuje nieprzerwanie obroty obu wentylatorów.
Urz¹dzenie dostarczane jest z nastêpuj¹cymi nastawami przep³ywów strumieni
powietrza:
stopieñ 1
100 m3/h
stopieñ 2
220 m3/h
stopieñ 3
315 m3/h
O ile konieczne s¹ inne strumienie przep³ywu, mo¿liwe jest ich nastawienie. Czynnoæ t¹ wykonuje siê przy pomocy prze³¹czników na drukowanej p³ytce steruj¹cej.
Prze³¹czniki 7 i 8 musz¹ byæ zawsze nastawione na "Off" (0).

Do nastawienia strumieni przep³ywu powietrza urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do
sieci.
Podczas nastawiania strumieni
przep³ywu wentylatory pracuj¹ i
dlatego nie wolno zbli¿aæ r¹k do
otworów wentylatorów.

3.6 Zabezpieczenie przeciwmrozowe
Dla ochrony urz¹dzenia przed zamarzniêciem w wymienniku ciep³a skondensowanej pary, przy niskich temperaturach zewnêtrznych zamontowano ochronê przeciwmrozow¹. Zamarzniêcie kondensatu
mog³oby spowodowaæ uszkodzenie wymiennika ciep³a. Przy spadku temperatury powietrza odprowadzanego do 1,5OC
nastêpuje bezstopniowe obni¿enie obrotów wentylatora dop³ywu powietrza do pomieszczeñ. Je¿eli temperatura powietrza
odprowadzanego spadnie poni¿ej 0 OC
wentylator zostaje wy³¹czony. Przy wzrocie temperatury powietrza odprowadzanego nastêpuje ponowne za³¹czenie wentylatora doprowadzenia powietrza, a jego
obroty bêd¹ wzrasta³y bezstopniowo.

Dopasowanie strumieni przep³ywu powietrza
stopieñ 1 (noc)
prze³¹cznik 1 prze³¹cznik 2 strumieñ
przep³ywu
On (w³) 1

On (w³) 1

150 m3/godz

On (w³) 1

Off (wy³) 0

130 m3/godz

Off (wy³) 0

On (w³) 1

100 m3/godz

Off (wy³) 0

Off (wy³) 0

80 m3/godz

stopieñ 2 (dzieñ)
prze³¹cznik 1 prze³¹cznik 2 strumieñ
przep³ywu
On (w³) 1

On (w³) 1

290 m3/godz

On (w³) 1

Off (wy³) 0

250 m3/godz

Off (wy³) 0

On (w³) 1

220 m3/godz

Off (wy³) 0

Off (wy³) 0

190 m3/godz

stopieñ 3 (party)
Przewód przy³¹czenia do sieci
Przewód przy³¹czenia
prze³¹cznika 3 stopniowego

prze³¹cznik 1 prze³¹cznik 2 strumieñ
przep³ywu
On (w³) 1

On (w³) 1

340 m3/godz

On (w³) 1

Off (wy³) 0

315 m3/godz

Off (wy³) 0

On (w³) 1

290 m3/godz

Off (wy³) 0

Off (wy³) 0

260 m3/godz

stopieñ 1
stopieñ 2
stopieñ 3

Pod³¹czenie prze³¹cznika 3 stopniowego
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Schemat po³¹czeñ
FEZ
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3.7 Instalowanie kana³ów powietrznych
Instalowanie realizuje siê za pomoc¹ normalnie dostêpnych w handlu rur izolowanych, p³aszczowych i kszta³tek. Przy monta¿u pod sufitem mo¿na mocowaæ kana³y
za pomoc¹ tam dziurkowanych. Nale¿y
zwróciæ uwagê, aby podczas monta¿u do
kana³ów powietrznych nie dosta³y siê cinki
rur. W przeciwnym wypadku musz¹ zostaæ usuniête, aby zapobiec uszkodzeniu
wentylatorów.
Dla doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nale¿y u¿yæ rur (oraz przejæ przez
cianê) o podwójnej ciance z izolacj¹
ciepln¹ (izolacja cieplna nie mo¿e pozwalaæ na dyfuzjê pary!). Je¿eli zastosuje siê
rury bez izolacji cieplnej to nale¿y dodatkowo tak¹ izolacjê za³o¿yæ. Je¿eli kana³y
doprowadzaj¹ce i odprowadzaj¹ce s¹ prowadzone przez nie ogrzewane pomieszczenia, to na kana³ach nale¿y tak¿e za³o¿yæ izolacjê ciepln¹.
Je¿eli rury nie bêd¹ izolowane cieplnie
zgodnie z poprzednim punktem mo¿liwe
jest uszkodzenie centrali wentylacyjnej
LWZ 270 przez wyst¹pienie dyfuzji pary.
Takie uszkodzenia urz¹dzenia nie podlegaj¹ gwarancji.
Nie jest dopuszczalne pod³¹czenie wyci¹gów opar do systemu
wentylacji!
3.7.1 T³umiki dwiêków
Zaleca siê za³o¿enie t³umików dwiêków
o minimalnej d³ugoci 600 mm, na kana³ach powietrza doprowadzanego i odprowadzanego. Przed pomieszczeniami sypialnymi I pokojami gocinnymi nale¿y
zastosowaæ dodatkowe t³umiki dwiêków.
W przypadku napowietrzania i odpowietrzania pomieszczenia o du¿ym poziomie
szumów, przed i za tym pomieszczeniem
nale¿y zastosowaæ dodatkowe t³umiki
dwiêków, aby ograniczyæ przenoszenie
dwiêków do pomieszczeñ s¹siednich.
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3.7.2 Otwory do czyszczenia
Z uwagi na koniecznoæ regularnych kontroli i ewentualnego czyszczenia kana³ów
powietrznych nale¿y przewidzieæ odpowiednie otwory.
3.7.3 Przeloty przez ciany zewnêtrzne
Powietrze zewnêtrzne nale¿y pobieraæ w
takim miejscu, w którym wystêpuj¹ mo¿liwie ma³e zanieczyszczenia (py³, sadza,
zapachy, spaliny, powietrze odprowadzane).
Otwór zasysania wie¿ego powietrza oraz
utwór wydmuchu powietrza odprowadzanego powinny siê znajdowaæ w mo¿liwie
du¿ej odleg³oci (zwróciæ uwagê na przewa¿aj¹cy kierunek wiania wiatrów). Uniknie siê w ten sposób ponownego zasysania powietrza odprowadzonego. Zalecane
jest stosowanie kratek zasysania i wydmuchu powietrza przez cianê zewnêtrzn¹ (nr
katalogowy 071832).
3.7.4 Zawory dop³ywu i odp³ywu
Istniej¹ zawory dop³ywu i odp³ywu do monta¿u na cianie i do monta¿u w suficie.
Przy ich instalowaniu nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na zapewnienie prawid³owego przep³ywu powietrza przez pomieszczenie.
3.7.5 Otwory przelotowe
Poniewa¿ do pomieszczeñ mieszkalnych
i sypialnych powietrze jest tylko wdmuchiwane, a z pomieszczeñ obci¹¿onych
wilgoci¹ i zapachami powietrze jest zasysane, nale¿y zastosowaæ kratki wentylacyjne w drzwiach ³¹cz¹cych te pomieszczenia lub cianach przedzielaj¹cych te pomieszczenia. Mo¿na tak¿e
zwiêkszyæ szczelinê powietrzn¹ pod
drzwiami do ³ 8 mm, dla zapewnienia
odpowiedniego przep³ywu powietrza.
W ³azienkach prêdkoæ przep³ywu strumienia powietrza w obszarze wanny nie mo¿e
przekraczaæ 0,2 m/s.

3.7.6 Zalecenia odnonie bezpieczeñstwa
Je¿eli w mieszkaniu znajduj¹ siê paleniska (piece kaflowe, kominki, termy gazowe itp.), nale¿y zapewniæ doprowadzanie
powietrza do spalania do tych odpowiednich pomieszczeñ niezale¿ne od dzia³ania
instalacji wentylacyjnej (nale¿y zasiêgn¹æ
informacji u odpowiedniego lokalnego mistrza kominiarskiego).
Przy pracy suszarki bielizny z odprowadzaniem powietrza oraz wyci¹gu opar nale¿y
zapewniæ doprowadzenie wystarczaj¹cej
iloci powietrza niezale¿nie od instalacji
wentylacyjnej.

4. Konserwacja i czyszczenie

4.2 Czyszczenie wentylatorów

4.1 Czyszczenie wymiennika ciep³a

W przypadku zanieczyszczenia wentylatorów nale¿y je wymontowaæ i wyczyciæ.
6 obudowê wentylatora wyj¹æ do przodu
z urz¹dzenia.
Zwróciæ uwagê na przewody wentylatorów.
7 wentylator oczyciæ za pomoc¹ sprê¿onego powietrza i pêdzla.
Nie mo¿na przy tym zaginaæ ³opatek wirnikiem, gdy¿ mog³oby to spowodowaæ
zmianê wywa¿enia wirnika i w rezultacie powstanie dodatkowych szumów.
8 obudowê z tworzywa sztucznego wymyæ ciep³¹ wod¹ z dodatkiem p³ynu do
mycia i sp³ukaæ ciep³¹ wod¹.

Najrzadziej co trzy lata nale¿y skontrolowaæ i w razie potrzeby wyczyciæ wymiennik ciep³a.
1 od³¹czyæ zasilanie elektryczne urz¹dzenia i otworzyæ szar¹ pokrywê przedni¹
2 wyj¹æ filtry.
3 zdemontowaæ p³ytê przedni¹.
4 wyj¹æ ostro¿nie wymiennik ciep³a z
urz¹dzenia, trzymaj¹c za uchwyt.
5 wymiennik ciep³a oczyciæ za pomoc¹
ciep³ej wody i p³ynu do mycia (nie u¿ywaæ rodków rozpuszczaj¹cych!). Na
zakoñczenie sp³ukaæ wymiennik ciep³¹
wod¹.
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5. Ochrona rodowiska

6. Gwarancja

Ø Wszystkie elementy kartonowe s¹ wykonane z makulatury i mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec wtórny.
Ø Wszystkie elementy z drewna nie s¹
pokrywane ¿adnymi rodkami konserwuj¹cymi i mog¹ byæ ponownie u¿yte
lub s³u¿yæ do dalszej obróbki.
Ø Folie wykonane s¹ z polietylenu (PE),
tamy mocuj¹ce z polipropylenu (PP).
Oba materia³y mog¹ s³u¿yæ jako surowce wtórne.

Gwarancj¹ objête jest tylko terytorium Kraju w którym urz¹dzenie zosta³o zakupione. Warunki gwarancji umieszczone s¹ na
oryginale karty gwarancyjnej wydanej
przez Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. Monta¿, pod³¹czenie elektryczne, pierwsze uruchomienie, naprawy i przegl¹dy mog¹ byæ
wykonane jedynie przez Instalatora / Serwisanta uprawnionego przez Producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoci
za usterki i uszkodzenia urz¹dzeñ wynikaj¹ce z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi. Uruchomienie i
/ lub eksploatacja niezgodne z warunkami
niniejszej instrukcji powoduj¹ utratê gwarancji.
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Notatki:
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