
ÜZEMELTETÉSI UTASITÁS

VUT2 200 P
VUE2 200 P
VUTE2 200 P

Hővisszanyerő   
(hő- és energiavisszanyerő)  

szivó-nyomó berendezés
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• Gyártmány szerelése és üzemeltetése előtt  a jelen üzemeltetési utasítást  olvassa el figyelmesen.
• A szellőztető szerelése és üzemeltetése közben be kell tartani az adott utasítás előírásait, valamint használatban lévő helyi és nemzeti 

építészeti villamos és műszaki  normák és szabványok követelményeit.
• Az utasítás figyelmeztetéseit olvassa el kötelező jeleggel, mert ezek tartalmazzák a biztonságával kapcolatos adatokat.
• Az utasítás szabályainak és figyelmeztetéseinek be nem tartása testi sérülést vagy a gyártmány meghibásodását okozhatja.
• Elolvasása után az utasítást a gyártmány üzemeltetés lejáratáig meg kell őrizni.
• A vezérlés átadásakor a jelen utasitást új felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

Jelen utasitásban felhasznált jelőlések értelmezése:

FIGYELEM!

TILOS!

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

Műszaki leírással, üzemeltetési utasítással és  gépkönyvvel egybevont jelen üzemeltetési utasítás információkat közöl a VU_2 200 P  hővisszanyerő  
(energia, hő- és energiavisszanyerő) szívó-nyomó berendezés (a továbbiakban - berendezés; a Biztonsági követelmények, a Gyártói garancia fejezetekben, 
a figyelmeztetési és az információs blokkokban - gyártmány) telepítéséről és szereléséről. 

BERENDEZÉS SZERELÉSEKOR ÉS ÜZEMELLTETÉSEKOR BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

• A gyártmány szerelésekor és 
üzemeltetésekor a villamos hálózatról való 
lecsatlakoztatása kötelező.

• A berendezést le kell földelni!

• Fűtő vagy melegítő eszközöket a gyártmány 
tápzsinorja mellé ne helyezzük.

• Gyártmány szerléséhez szükséges  
villamos eszközök hasnálatákor tartsa 
be az arra vonatkozó biztonsági 
előirásokat.

• A hálózati zsinor hosszán önállóan ne 
változtasson.

• A tápkábelt  hajlitgatni nem szabad.
• Óvja a tápkábelt, hogy meg ne sérüljön. 
• Idegen tárgyakat a tápzsinorra ráhelyezni 

tilos.

• A fűtő kicsomagolását végezzük 
óvatosan.

• A villamos hálózathoz való bekötésnél a 
sérült berendezések és vezetékek használata 
tilos.

• A jelen használati utasitás 
által meg nem engedett 
hőmérséklettartományban történő 
gyártmány üzemeltetése tilos.

• Agressziv és robbanásveszélyes 
közegben a gyártmány üzemeltetése 
tilos.

• A vezérlőegységet vizes kézzel  megérinteni 
tilos.

• A gyártmány vizes kézzel történő szerelése 
és karbantartása tilos.

• A gyártmány vizzel való mosása nem 
megengedett.

• Víz ne kerüljön a gyártmány elektromos 
részeire.
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BERENDEZÉS SZERELÉSEKOR ÉS ÜZEMELTETÉSEKOR BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

• Gyártmány gyermek általi üzemeltetése tilos. • Műszaki karbantartáskor a gyártmányt le 
kell  kapcsolni a táphálózatról.

• Gyártmány közelében ne legyenek 
robbanásveszélyes és gyúlékony anyagok.

• Idegen zajok vagy füst észlelésekor a 
gyártmányt  kapcsolja ki és forduljon 
szervizhez.

• Működés közben a gyártmányt ne nyissuk ki. • Nyilt lángra a  légáramlatot  irányitani 
nem szabad.

• Gyártmány működésekor a légcsatornát ne 
zárjuk el. 

• Gyártmány hosszantartó üzemeltetése 
esetén javasolt a szerelés biztonságának 
időnkénti ellenőrzése.

• A gyártmányra ráülni vagy idegen tárgyakat 
ráhelyezni  nem szabad.

• A gyártmány használata csak 
rendeltetésszerű legyen.
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Hővisszanyerős berendezés - egy olyan készülék, amely rekuperálás révén elősegiti a hőenergia megtakaritását, és így ez a berendezés a 
helyiségek energiamegtakaritó technológiának egyik eleme. A berendezés - egy komplett rendszer eleme, önálló üzemeltetésre nem való.

A berendezést arra tervezték, hogy a szellőztetés során állandó levegőcserét biztosítson  családi házakban, irodákban, szállodákban, 
tanácstermekben, presszókban  és egyéb lakó- és középületekben, valamint arra, hogy a helységből távozó levegő hőenergiája újrahasznosításra 
kerüljön a beáramló tiszta és felmelegitett levegő formájában.

Berendezés mennyezeti szerelésre való, a VUE2 200 P modell viszont padlón vagy mennyezeten felszerelhető egyaránt.
A berendezés hosszantartó, a villamos hálózatról való lecsatlakozása nélküli üzemeltetésre alkalmas.
Az áramoltatott levegő nem tartalmazhat gyúlékony vagy robbanó közeget,  kémiailag aktív elpárolgásokat, durva port, kormot, ragadós 

anyagokat, szálas anyagokat, zsírokat, vagy olyan közeget, amely elősegíti a  káros anyagok (mérgező anyagok, szennyezés, patogén 
mikroorganizmusok) kialakulását.

RENDELTETÉS

A BERENDEZÉS NEM KEZELHETŐ GYEREKEK, KORLÁTOZOTT ÉRZÉKSZERVI VAGY 
SZELLEMI KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ÁLTAL, ILLETVE AZON SZEMÉLYEK ÁLTAL, AKIK NEM 
RENDELKEZNEK MEGFELELŐ KÉPESÍTÉSSEL.
A BERENDEZÉS KEZELÉSÉT CSAK A MEGFELELŐ KÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZAKEMBEREK 
VÉGEZHETIK.
A BERENDEZÉS  ELHELYEZÉSE OLYAN LEGYEN, HOGY A GYEREKEK NE ÉRJÉK EL. 

SZÁLLITÁSI KÉSZLET

JELŐLÉS STRUKTURÁJA

Megnevezés Mennyiség
Berendezés 1 db.
Tartó 2 db.
Használati utasítás 1 db.
Csomagoló láda 1 db.

VU_2  200  P 
Szerkezet sajátosságai
P - felfüggeszthető

Berendezés tipusa
VUT - hővisszanyerős szellőztetés
VUE - energiavisszanyerős szellőztetés
VUTE - hő- és energiavisszanyerős szellőztetés

Teljesitőképesség, m3/ó
Rekuperátorok mennyisége, db.
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FÖBB MŰSZAKI JELLEMZŐK

A hővisszanyerő  (energia, hő- és energiavisszanyerő) berendezés  zárt térben használható   +1 C° -tól +50 C° -ig hőmérsékleti tartományban, 
és  80%-ig terjedő relatív páratartalom mellett.

A balesetveszélyes részekkel való érintkezés és a víz behatólásával kapcsolatos  védettségi fokozat tekintetében:
• berendezés motorjai esetén  - IP 44;
• összeszerelt, légvezetékekhez csatlakozott berendezés esetén - IP 22.
Berendezés sorozat jelőlését föbb kül- és csatlakozóméreteit, külsejét, és műszaki paramétereit ld.  lenti rajzon és táblázatokban. 
A berendezés szerkezeti kialakítása folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért bizonyos típusai kissé eltérnek a jelen utasitásban bemutatotttól.

597864
518766

Ø12

Ø125

222

BERENDEZÉS KÜLMÉRETEI, MM

BERENDEZÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI

Szellőztetési üzemmód (sebesség) LOW (alacsony) MED (közepes) MAX (maximális)*

Berendezés tápfeszültsége, V/50 Hz 1 ~ 230

Ventilátorok legnagyobb teljesitménye, W 67 104 142

Ventilátor áramfelvétele, A 0,58 0,63 0,68

Legynagyobb légszállítás, m3/óra 80 143 220
Fordulatszám, perc-1 1120 1890 2910

3 méteres távolságon mért hangnyomásszint, dB(A) 20 28 36

Áramoltatott levegő hőmérséklete,  °C -25 °C -tól +40 °C -ig

Test anyaga Alucink

Szigetelés 10 mm habositott polipropilén

Szivó/nyomó oldali szűrő Zseb G4

Csatlakozócsonk átmérője [mm] ø 125

Hővisszanyerés hatékonysága 89%-ig

Rekuperátor tipusa keresztáramú, 2 db.

* —  legnagyobb sebesség elérése a perifériális vezérlőelemek - vezérlőpult, higrosztat, termosztat, CO2-érzékelő, stb. -  által kiadott jel hatására lehetséges

BERENDEZÉS VÁLTOZATAI

Modell VUT2 200 P VUE2 200 P VUTE2 200 P

Rekuperátor anyaga Aluminium Polimerizált celluloz Aluminium/polimerizált cellulóz
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FELÉPITÉS ÉS MŰKÖDÉSI ELV

Berendezés a következő elv szerint működik: 
Elszívó oldali szűrőn át a helyiségbeli meleg, elhasznált levegő bejut a berendezésbe, utána a hővisszanyerőn át  tovább áramlik, majd 

az elszívó ventilátor segítségével kintre távozik. Kinti hideg,  befúvóoldali szűrő által kitisztitott levegő légcsatonákon keresztül beáramlik a 
berendezésbe, átmegy a hővisszanyerőn, és  befúvó ventilátor segitségével bekerül a helyiségbe. 

Regeneráló egység biztosítja az elszívott szobai levegőtől kapott hőenergia átadását a kintről beáramló hideg  tiszta levegőnek. A 
hővisszanyerés minimizálja a helyiség hőenergiaveszteségét és a fűtéssel kapcsolatos üzemeltetési költségeket az év hideg időszakában. 

Polimerizált cellulóz rekuperátorban a hőenergia és az elszívott levegő párájának rejtett energiája a kintről beáramló hideg levegőnek 
való átadása történik.

Polimerizált cellulóz rekuperátor a levegő túl alacsony kinti páratartalom esetén a nedvesség kiegyenlítőként, a magas páratartalom 
esetén a beáramló levegő szárítójáként működik. A rekuperátor anyagának nedvszívó tulajdonsága miatt kondenzviz elvezetésére nincs 
szükség. A rekuperátor biztosítja a hőenergiaveszteség  csökkenését,  és így az év hideg időszakában a helyiségek fűtési költsége alacsony-
abb lesz.  

Fagyvédelem
A rekuperátor fagyvédelme érdekében a berendezés rekuperátor utáni elszívó csatornájában felszerelték egy termosztátot. Fagyás 

veszélye esetén a befúvó ventilátor kikapcsol és a meleg kiáramló levegő felmelegíti a hővisszanyerőt. A termosztát érzékelő javasolt 
működtetési hőmérséklete +3 °C (gyári beállítás). 

helyiségből

kintről

kintre

helyiségbe

1 5

33 24

7689 1. Befúvó centrifugális ventilátor hátrahajlitott lapátos 
munkakerékkel és karbantartást nem igénylő külső 
forgórészes, beépitett hővédelemmel rendelkező  
villanymotorral.  

2. Elszívó centrifugális ventilátor hátrahajlított lapátos 
munkakerékkel és karbantartást nem igénylő külső 
forgorészes, beépített hővédelemmel rendelkező 
villanymotorral.  

3. Lemezes keresztáramos hővisszanyerő. 
4. G4 szűrési osztályú befúvóoldali szűrő.
5. G4 szűrési osztályú elszivó oldali szűrő.
6. Fagyvédelmi termosztát-jelfogó.
7. Vezérlőegység.
8. Kondenzvíz gyűjtő tálca (VUE 2 200 P kivételével). 
9. Kendenzvíz elvezető cső (VUE 2 200 P kivételével).

BERENDEZÉS FELÉPITÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVE
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SZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS ELŐKÉSZITÉSE

BERENDEZÉS SZERELÉSE

A BERENDEZÉS SZERELÉSÉT  CSAK SZAKÉPZETT, MINŐSÍTETT SZAKEMBER 
VÉGEZHETI, AKI RENDELKEZIK SZÜKSÉGES, ERRE VALÓ  SZERSZÁMOKKAL ÉS 
ANYAGGAL. 

A BERENDEZÉSTŐL VALÓ TÁVOLSÁG

Szerelés helyének kiválasztásakor biztositson a berendezés kezeléséhez szükséges, még elfogadható minimális távolságokat.

min 50 mm min 200 mmmin 250 mm
min 50 mm min 200 mmmin 250 mm

min 50 mm

Felszerelésekor ügyeljünk arra, hogy karbantartás vagy javítás esetén a berendezés könnyen hozzáférhető legyen.
A szerelés helyének kiválasztásakor biztositsunk helyet a szervizlap akadálytalan nyitásához.

A berendezés legkedvezőbb teljesítőképességének biztosítása és a légáram örvénylésével kapcsolatos vesztesség csökkentése érdekében a 
berendezés két oldalán lévő csőcsonkokat egyenes légvezeték szakaszok segitségéve kell összekötni.
Egyenes szakasok legkisebb javasolt hossza: 
• levegő belépésnél - minimum a légcsatorna 1x átmérőjével azonos;
• levegő kilépésnél - minimum a légcsatorna 3x átmérőjével azonos.

Abban az esetben, ha  valamelyik csőcsonkról  a légcsatorana hiányzik vagy nagyon rövid, a berendezés belső részeit meg kell védeni az 
idegen tárgyak esetleges bekerülésétől. Itt pld. jó lesz egy szellőző rács vagy más, legfeljebb 12,5 mm-es cella méretű védőeszkőz, ami a 
ventilátorokhoz való szabad hozzáférést kizárja.

Szereléskor ügyeljük arra, hogy karbantartás vagy javítás esetén a berendezés legyen könnyen hozzáférhető. Szereléshez kiválasztott fal 
legyen egyenes. Görbe felületen elvégzett szerelés a berendezés testének elferdülését okozhattja, ami megakadályozhatja megfelelő üze-
meltetést.

BERENDEZÉS SZERELÉSE FELFÜGGESZETT HELYZETBEN

Felfüggeszett helyzetben történő berendezés szerelése az erre való 
tartók (szállitási készlet) vagy szijak segitségével történik.

Facsavarok- vagy metszőcsavarokkal ellátott tiplik segitségével 
rögzitse két tartót, a felülettől függően, 440 mm-es egymástól való 
távolságon. A tartó szerelésekor figyelemmel legyünk a felület 
anyagára és a berendezés súlyára.
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Lazítsa meg a háromlapos kézikerekeket. Helyezze be a berendezést kézikerekekkel a tartók réseibe úgy, ahogy ezt a lenti ábra mutatja. 
Utána, a berendezés rögzitéséhez, csavarja be a háromlapos kézikerekeket.

Szerelés szijak felhasználásával

A szijak  a berendezés súlyának figyelembevételével válaszhatóak ki. A háromlapos kézikerekekkel a berendezéshez való rögzitéshez a 
szíjakon furat vagy pánt legyen.

A szíjakkal történő felfüggesztési szereléshez a kézikerekeket vegye le ,a menetes csavarokat helyezze be a szij furatába vagy a pántba. A 
szijak rögzitése után helyezze vissza a kézikerekeket.

Felfüggesztéses szerelési példákat ld. a lenti ábrán. 

A BERENDEZÉS FALI SZERELÉSE (CSAK VUE2 200 P ESETÉN)

A szerelési tartót rögzitse a falhoz. Rögzitésekor a berendezés súlyával és a fal anyagával számolni kell.

400 mm
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KONDENZVIZ ELVEZETÉS SZERVEZÉSE
A berendezés működésekor keletkezett kondenzviz gyűjtését biztositó tálcákkal rendelkezik.
A kondenzviz elvezetés kialkításához kösse össze a kondenzvíz elvezető csővezetékeket, szifonokat és kanális rendszert  műanyag vagy 

gumi csövekkel. A csövek lejtése legalább 3°-os legyen.
A berendezés üzemeltetése előttt a szifont fel kell tölteni vizzel. Az üzemeltetés folytán arra kell ügyelni, hogy a szifonban mindig  megfelelő 

legyen a víz szintje és arra, hogy a víz akadálymentesen belekerüljön a kanális rendszerbe, mert különben a berendezés működésekor a viz 
összegyülhet a ház belsejében, ami a berendezés meghibásodását és a viz helyiségbe való bejutását okozhatja.

min 3°

Kondenzvíz elvezető cső

Cső Szifon

Kanális rendszer

Cső

A berendezést rögzitse a tartóhoz és húzza meg a tartón a háromlapos kézikerekeket.

Термостат

Средняя скорость

Низкая скорость Режим 
ожидания

Двухпроводной
пульт (NO)

1 2

9
10 11

Термостат

Средняя скорость

Низкая скорость Режим 
ожидания

Двухпроводной
пульт (NO)

1 2

9
10 11

Термостат

Средняя скорость

Низкая скорость Режим 
ожидания

Двухпроводной
пульт (NO)

1 2

9
10 11

V87HU-03.indd   10 01.07.2016   8:08:26

mep
ok

erk
ft.h

u



11

ELEKTROMOS HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS

BÁRMELY MUNKÁLAT ELVÉGZÉSE ELŐTT A BERENDEZÉS ÁRAMTALANITÁSA KÖTELEZŐ. A 
KÉSZÜLÉK VILLAMOS HÁLÓZATRA VALÓ BEKÖTÉSÉT CSAK MINŐSITETT VILLANYSZERELŐ 
VÉGEZHETI. ELEKTROMOS PARAMÉTEREK NÉVLEGES ÉRTÉKEI  A GYÁRTÓ CÉG 
FELRAGASZTOTT CIMKÉJÉN LEOLVASHATÓAK.

Berendezést váltóáramú egyfázisú 230 V / 50 Hz-es hálózathoz kell csatlakoztatni. 
A berendezés  villás dugóval ellátott tápkábellel  rendelkezik és leföldelt  szabványos  konnektorhoz csatlákoztatható. A tápkábel gyárilag be 

van kötve a sorkapocshoz. 
Külső bevezetésen stacioner elektromos hálózatba beépitett, túlterhelés vagy rövidzár esetén a hálózat kioldását eredményező, 

kapcsolóautomata felszerelése szükséges. 
Váratlanul fellépő probléma esetén a berendezés azonnnali kikapcsolása érdekében biztositsuk a külső kapcsolóautomata könnyű 

elérhetőségét. 
Túlterhelés- vagy rövidzár esetére a berendezést  beépitett olvadó biztositék védi. Az esetleges cseréhez a berendezést le kell kötni a 

táphálózatról,  fel kell számolni a túlterhelés vagy a rövidzár ókát, utána cseréljuk ki az olvadó biztositékot  és ellenőrizzük a berendezés műkődését.
A berendezés villamos kapcsolási rajzát ld. a lenti ábrán.
A év hideg időszakában a rekuperátor fagyvédelme érdekében a berendezésben   felszerelték egy TS1 termosztát-jelfogót (ld. külső bekötések 

kapcsolási rajzát). A termosztát relé bekapcsolásakor a befúvó ventilátor kikapcsol és a meleg kiáramló levegő felmelegiti a hővisszanyerőt. 
A termosztát érzékelő relén  a szükséges minimális  működési érték beállitása a  vezérlőgomb forgatásával  végezhető. A beállitandó érték a 
berendezés üzemeltetési körülmények függvénye.  A termosztát érzékelő javasolt működtetési hőmérséklete +3 °C (gyári beállitás).  

KÜLSŐ BEKÖTÉSEK KAPCSOLÁSI RAJZA

Low 1

Kon11
Kon22

3
4

Brown M15
Cap16
Cap27

Black M18
Black M29

Cap210
Cap211

Brown M112
Blue M113

Term14
Term15

Blue M216

Med 2
G0 3

High 4
~24V 5

K1
6

K2 K3

NL

X1
X2

"Alacsony sebesség" üzemmód beállitása
"Közepes sebesség" üzemmód beállitása

M1 - befúvó 
ventilátor 

motor

M1 - elszívó 
ventilátor 

motor

SW1

W1

TS1

3
4

16
17

18
19

5

6

13

7

12

C t°2
14
15

8

Dupla vezetékes 
vezérlőegység

~230V
TR1

Low
Stand by
Med

SW2

~24V

Termosztát

9 101

112

2

9

10

10

2

9

11
X3

X4

X6.1
X6.2

X5.2
X5.1

BELSŐ CSATLAKOZÁSOK BÁRMILYEN ÁTALAKÍTÁSA TILOS,  ELLENKEZŐ ESETBEN A 
GARANCIA JOG MEGSZŰNIK.
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BERENDEZÉS VEZÉRLÉSE

Berendezés vezérlése egy háromállású fokozatkapcsolóval történik. Ennek segítségével  «Alacsony sebesség» (Low), «Közepes sebesség» 
(Med), «Várakozási üzemmód» (Stand by) állítható be.

Vezérlőegység oldalfalán levő érintkezőkhőz legeljebb 5 db, a berendezés gyors szellőztetési üzemmódra való átkapcsolását  biztositó, külső 
vezérllőegység csatlakoztatható.

Termosztát

Közepes sebesség

Alacsony sebesség

Várakozási
 üzem

m
ód

Dupla vezetékes 

vezérlőegység (NO)

Termosztát

Dupla vezetékes 
vezérlőegység (NO)

Közepes sebesség

Alacsony sebesség

Várakozási
 üzem

m
ód

1

2

9 10

11

1

2

9 10

11

VEZÉRLEGYSÉG OLDALLAPJA

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEKÖTÉSI RAJZ

Termosztát

Dupla vezetékes 
vezérlőegység (NO)

ROOM

1

2

9 10

11

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2

3

3 2 1

C B

o�

10%

20%

30%
40%

max

OFF

60

50

40

10

20

AC208A2 AC24V termosztát

CO2-érzékelő Higrosztát

Mechanikus időzitő

P3-1-300 átkapcsoló

ON

OFF

Kapcsoló

2 11 10 9 1
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1.  AC208A2 AC24V (digitális termosztát) vezérlőegysége.

AC208A2 AC24V (digitális termosztát) vezérlőegysége biztositja:
• Szellőztető berendezés be/kikapcsolását.
• Üzemelési sebesség kiválasztását (3-ból).
• Helyiségbeli hőmérséklet kijelzését.
• Időrend szerinti üzemelést.

2.  P3-1-300 fokozat kapcsoló.

P3-1-300 kapcsoló  a berendezés be/kikapcsolását és a 3 sebesség fokozatból való választást 
biztosítja.

3.  CO2-érzékelő.

Alaphelyzetben nyitott érintkezős CO2-érzékelő a háztartási és közhasználatú helyiségekben 
alkalmazható egyaránt; ha a széndioxid gáz koncentrációja a beállitott értékénél magasabb, ez 
aktiválja a nagy sebességű szellőztetést.

A berendezéshez bármely, 24 V (0,1A)-t kommmutáló  CO2 - érzékelő csatlakoztatható.

Figyelem: CO2 -érzékelőnek tudnia kell zárni az érintkezőt a beállitott CO2 értéknél 
magasabb szint esetén és nyitni az érintkezőt, ha a helyiségbeli CO2 szint a beállitottnál 
alacsonyabb.

4.  Mechanikus higrosztát.

Alaphelyzetben nyitott érintkezős mechanikus higrosztát ellátja a helyiségbeli páratartalom szintjének vezérlését. Ha a páratarntalom beállitott 
szintnél magasabb, higrosztat átkapcsolja a berendezést a nagy intenzitású szellőztetésre. Ezzel a sebességgel a berendezés addig fog üzemelni, 
amig a relativ páratartalom nem megy a higrosztáton beállitett érték alá. Szükség esetén változtasson a páratartalom szintjén.

A berendezéshez bármely, 24 V (0,1A)-t kommmutáló  akármilyem mechanikus higrosztát csatlakoztatható. 

Figyelem: A higrosztátnak tudnia kell zárni az érintkezőt a beállitott páratartalom  értéknél magasabb szint esetén és nyitni az érintkezőt, 
ha a helyiségbeli páratartalom szint a beállitottnál alacsonyabb.

5.   Mechanikus időzitő.

Távolsági mechanikus időzitő azokon a területeken szerelhető, ahol tapasztalhatő a levegő elszennyeződése. Bekapcsolásakor a berendezés átáll a  
magas sebességű szellőztetési üzemmódra. Az épületben a berendezéstől legfeljebb 150 m-es távolságon 5 db. időzitő szerelhető.

A berendezéshez bármely, 24 V (0,1A)-t átváltó  bármely mechanikus időzitő csatlakoztatható. 

6.   Kapcsoló.

A kapcsoló  azokon a területeken szerelhető, ahol tapasztalhatő a levegő elszennyeződése. Bekapcsolásakor a berendezés átáll a  magas sebességű 
szellőztetési üzemmódra. Alacsony sebességű folyamatos szellőztetéshez  a kapcsolót ki kell kapcsolni.

A berendezéshez bármely, 24 V (0,1A)-t átváltó  háztartási kapcsoló csatlakoztatható.
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MŰSZAKI KARBANTARTÁS

BÁRMELY KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK ELŐTT A BERENDEZÉS ÁRAMTALANITÁSA 
KÖTELEZŐ.

Berendezés műszaki karbantartását  évente 3-4 alkalommal végezzük. Műszaki karbantartás  a berendezés teljes tisztitását és a következő 
munkálatok elvégzését rendeli:

1. Szűrők műszaki karbantartása (3-4 -szer évente).
Elszennyezett szűrők légellenállás nővekedést okoznak, ami következtében lecsökken a helyiségbe bejutó friss levegő mennyisége. 

Szennyeződésük mértéke meghatározza a tisztítás szükségességét, de ez nem lehet kevesebb, mint 3-4 -szer évente. A szűrők kitisztíthatók  
porszívó segítségével. Kétszerі  tisztítás után a szűrőt ki kell cselrélnil. Új szűrők beszerzésével kapcsolatban forduljon az eladójához. Szűrők 
cseréjekor (ld. lejebb található ábrát) végezze el a  következőket:

ad.1. Csatolja le a reteszeket és vegye le a szervizlapot.
ad. 2. Csavarja ki és vegye le a tálcákat.
ad. 3. Forditsa el a rögzítőt és vegye ki a szűrőket.

2. Ventilátorok karbantartása (évente 1-szer).
Attól függetlenül, hogy a szűrők műszaki karbantartását  rendszeresen végezzük, a ventilátorokban mégis tekintélyes a por halmozódhat fel, 

ami a berendezés teljesitőképességének csökkenését okozhatja és a friss levegőnek a helyiségbe való juttatása kisebb lesz.
Ventilátorok tisztításához rongyokat vagy puha kefét használjon. Tisztításkor a lapát sérülésének megakadályozása érdekében ne alkalmazzon 

vizet, agressziv oldószereket, éles tárgyakat, stb.

3. Hővisszanyerő műszaki karbantartása (1-szer évente).
Attól függetlenül, hogy a szűrők műszaki karbantartását  rendszeresen végezzük, a rekuperátor egységen a porlerakodások felhalmozódhat. A 

hőcserélés nagyobb hatékonyságának fenntartásához a rekuperátor rendszeres tisztítást igényel.  
• Papír hőcserélő tisztításához (VUE 200 P és VUTE 200 P berendezéseknél),  a készülékből  való kivétele után, használjon porszívót, de 

ne alkalmazzon vizet, abraziv mosószereket, agressziv oldószereket, éles tárgyakat, stb. A kitisztítás után a hőcserélőt helyezze vissza a 
berendezésbe. 

• Aluminium hőcserélő tisztításakor ( VUT2 200 P és VUTE2 200 P berendezéseknél)  a készülékből  való kivétel után mossa meg azt folyékony 
mosószeres vízzel, majd a hőcserélőt kiszárítva helyezze vissza a berendezésbe.

A rekuperátor és a szűrők kivételéhez tegye a következőket (ld. lenti ábrát):
ad.1. Csatolja le a reteszeket és vegye le a szervizlapot.
ad. 2. Csavarja ki és vegye le a tálcákat.
ad. 3. Fordítsa el a rögzítőt.  
ad. 4.  Vegye ki a rekuperátorokat.

1. 2.

3. 4. 5.

V87HU-03.indd   14 01.07.2016   8:08:32

mep
ok

erk
ft.h

u



15

Feltünt probléma Valószinű okok Felszámolás módja

Ventilátor nem indul Hiányzik a tápfeszültség. Győződjön meg a táphálózat helyes bekötéséről.

Hideg a beáramló 
levegő

Elszennyezett az elszívóoldali szűrő. Az elszivóoldali szűrőt tisztítsa meg vagy cserélje ki. 

Hőcserélő eljegesedése.
Ellenőrizze a jég jelenlétét a rekuperátorban. Eljegesedése 
esetén várjon, amíg el nem olvad, és csak utána kapcsola vissza 
a berendezést.

Kicsi a légszállítás

Ventilátorok, szűrők vagy hőcserélő elszenny-
ezettek.

A szűrőket tisztítsa vagy cserélje ki! Tiszítsa ki a ventilátorokat és a 
hővisszanyerőt.

Szellőztetési rendszer elszennyezett vagy 
meghibásodott.

Tisztítsa meg a szellőztető rendszer komponenseit. Sérült kom-
ponenseket cseréljen ki.

Zörej, rezgés

Elszennyeződött a ventilátor lapát. Tisztítsa meg a ventilátorok lapátjait.

Kilazultak a ventilátort vagy a házat rögzitő 
csavarok. Húzza meg a ventilátor vagy a ház rögzitő csavarjait.

Vízszivárgás Eltömődött vagy rosszul kialakított a vízelvezető 
fővezeték.

Tisztítsa ki az ürítőrendszer fővezetékét. Ellenőrizze a ví-
zelvezető vezeték lejtését, a vízzárat és a víztelenítő rendszer 
eljegesedéstől való védelmét. 

HIBAELHÁRÍTÁS

TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYOK

A berendezés gyári csomagolásban kell tárolni száraz, jól szellőző helyiségben +5 C° - +40 C°-os hőmérsékletértékek között.
A levegőben nem engedélyezett olyan gőz és adalékanyag jelenléte,  amely korróziót okozhat, vagy a szigetelést és az illesztések hermetikusságát 

megbontja.
A ki- és berakodási munkához megfelelő emelőgépeket használjon, hogy a berendezés esetleges sérülését elkerülje. Vegye figyelembe az ilyen 

jellegű áru mozgatásához alkalmazott előírásokat.
Szállítását bármilyen típusú szállítóeszközzel végezheti, ha közben biztosítja a légköri csapadéktól és mechanikus sérüléstől való védelmet.
A ki- és berakodási műveletek az erős rázkódások és ütésektől mentesek legyenek.

4. Kondenzvíz ürítőrendszerének műszaki karbantartása (1-szer évente).
A  kiáramoltatott levegőben lévő részecskék elszennyezhetik a kondenzviz ürítőrendszerét. A berendezés alján elhelyezett gyűjtőtálca vizzel 

való feltöltésével ellenőrizze az ürítőrendszer működőképességét, szükség esetén a szifont és az ürítőrendszert tisztitsa ki .

5. Friss levegő behúzó légáramlatának ellenörzése (2-szer évente).
A befúvó rács falevelek és más szennyeződések általi eltömődése miatt a berendezés hatékonysága, azaz a beáramló levegő mennyisége 

csökken. A befúvó rács ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását évente kétszer kell elvégezni.

6. Légcsatorna rendszer műszaki karbantartása (5 évenként).
Attól függetlenül, hogy a a berendezés fent említett műszaki karbantartását  rendszeresen elvégezzük,  a légvezetékek belsejében 

felhalmozódhatnak a porlerakodások, ami a berendezés teljesítőképességének csökkenését okozza. A légvezetékek műszaki karbantartása 
feltételezi  periódikus tisztításukat vagy cseréjüket.
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GYÁRTÓI GARANCIA

A GYÁRTMÁNY FOLYAMATOS ZAVARMENTES MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN, TARTSA BE A 
JELEN HASZNÁLATI UTASITÁS ELŐÍRÁSÁIT.

A FELHASZNÁLÓI KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, HOGY A 
FELHASZNÁLÓ A GYÁRTMÁNY MEGVÁSÁRLÁSI TÉNYÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOT ÉS A 
BEJEGYZETT ÉRTÉKESÍTÉSI DÁTUMOT TARTALMAZÓ HASZNÁLATI UTASITÁST ADJON ÁT.

A gyártó megállapítja a berendezés üzemeltetésének 24 hónapos garanciális időszakát  a kiskereskedelmi vásárlásának napjától számítva,  
feltéve, hogy a szállítása, raktározása, telepítése és üzemeltetése előírtak szerint történik.

Amennyiben a szellőztető üzemeltetése során zavar keletkezik a gyártó hibájából a szavatossági idő alatt,  a fogyasztó jogosult a termék 
hibájának ingyenes, garanciális javítására a  gyártó általi garanciális szerviz keretén belül.

Garanciális javítás a berendezés hiányosságainak megszüntetéséhez kapcsolódó munkavégzést jelent, mely  azon garanciális idő alatti 
rendeltetésszerű használatának biztosítására  irányul. A hibák megszüntetése a berendezés  összetevő elemeinek vagy alkatrészeinek cseréjével 
vagy javításával történik.

Garanciális javításhoz nem tartózik:
• rendszeres karbantartás;
• gyártmány összeszerelése/szétszerelése;
• gyártmány beállítása.
A garanciális javítás elvégzéséhez a felhasználónak át kell adnia magát a berendezést a használati utasitást a rajta lévő bejegyzett értékesítési 

dátummal, és a vásárlás tényét bizonyító dokumentumot.
Szellőztető típusának meg kell felelnie a használati utasitásban jelőlt típusnak. 
Garanciális szerviz ügyében forduljon az eladójához. 

Gyártói garancia nem terjed ki az alábbi esetekre:
• ha a felhasználó nem biztosítja a berendezés átadását a felhasználói kézikönyvben felsorolt összetételben, beleértve a felhasználó által 

leszerelt egységeket is;
• ha  berendezés modellje és típusa nem felel a szellőztető csomagolásán, illetve a használati utasitásban feltüntetettnek;
• ha a felhasználó által végzett berendezés karbantartása nem az előirt időben történt;
• ha a berendezés teste és belső egységei külsőleg sérültek (nem számít külső sérülésnek a berendezés telepítéséhez szükséges külső 

változtatások);
• ha a szellőztető szerkezetében változások vannak, illetve, ha a szellőztetőn kiegészítő javításokat hajtottak végre;
• ha  a berendezés egységeinek, alkatrészeinek és kiegészítőinek cseréje és használata nem a gyártói előírás szerint történt;
• ha a berendezést nem az előírt céllal használták;
• ha a felhasználó a berendezés szerelési utasításait nem tartotta be;
• ha a felhasználó a berendezés vezérlési utasításait nem tartotta be;
• ha a berendezést  a felhasználói kézikönyv által előírttől eltérő feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztatták;
• ha a berendezés meghibásodását az elektromos hálózati  túlfeszültség okozta;
• ha a felhasználó a berendezés javítását önállóan elvégezte;
• ha a  berendezés javítását nem a gyártó által megbízott személy végezte;
• ha a berendezés szavatossági ideje lejárt;
• ha a felhasználó a berendezés előírt szállítási szabályait nem  tartotta be;
• ha a felhasználó a berendezés előírt tárolási szabályait nem  tartotta be;
• ha a berendezés meghibásodását harmadik személy jogellenes cselekmény okozta;
• ha a berendezés meghibásodását a vis major körülmények (tűzvész, árvíz, földrengés, háború, más jellegű háborús tevékenység, blokád) 

okozták;
• ha hiányzik a zárpecsét, feltéve, hogy meglétét a használati utasitás előírja;
• hiányzik a használati utasitás bejegyzett értékesítési dátummal;
• hiányzik a  berendezés vásárlási tényét bizonyító dokumentum.
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Az üzlet megnevezése

Cím

Telefon

E-mail

Vásárlási dátum

Az eladó bélyegzőjének helye

Termék típusa Hővisszanyerős (energia visszanaerős, hő-és energiavisszanyerős) szivó-nyomó berendezés
Modell VU____2 200 P
Sorozatszám

Gyártási dátum
A Berendezés megfelel Európai normáknak és szabványoknak, kisfeszültségről és elektromágneses kompatibilitásról szoló diretiváknak.

Teljes felelősséggel kijelentjük, hogy e termék megfelel az Európai Gazdasági Unió Tanácsa 2004/108/EC, 89/336/EEC. sz. Direktíváinak, az 
EUT tanács alacsony feszültségű berendezésekről szoló 2006/95/EC, 73/23/EEC Direktíváinak, valamint a CE márkázásra vonatkozó  93/68/

EEC Direktívájának az EU tagállamai törvényazonosításáról az adott feszültségi osztályok elektromos berendezések elektromágneses 
kompatibilitásról.

Átvevő bélyegzője

A berendezést teljes összetételben a használati utasitással együtt átvettem, a garancia feltételeit ismerem 
és elfogadom.

Vevő aláírása

Hővisszanyerős (energia visszanaerős, hő-és energiavisszanyerős) VU ___ 2 200 P szivó-nyomó berendezés 
villamos hálózatra való csatlakozása, jelen üzemeltetési utasitás előirásai szerint elvégzett.

Cég neve

Cím

Telefon

Szerelő családi és 
keresztneve

Szerelés dátuma: Aláírás:
A szerelő cég bélyegző 

helye
A berendezés telepítése megfelel az összes vonatkozó helyi és országos építési, elektromos, és a műszaki 
előírásnak és szabványnak. A berendezés működésével kapcsolatos észrevételeim nincsenek.

Aláírás:

ÁVÉTELI BIZONYLAT

ELADÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

SZERELÉSI BIZONYLAT

A termék típusa Hővisszanyerős (energia visszanaerős, hő-és energiavisszanyerős)  szivó-nyomó beren-
dezés

Modell VU____2 200 P
Sorozatszám

Gyártási dátum

Vásárlási dátum

Szavatossági határidő

Eladó cég
Az eladó bélyegző helye

GARANCIAJEGY
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