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HŐVISSZANYERŐS LÉGKEZELŐ BERENDEZÉS
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 BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
• Az elszivó-befúvó hővisszanyerős berendezés VUT … H (a továbbiakban: berendezés) szerelése és üzemeltetése előtt a jelen 

felhasználói kézikönyvet figyelmesen olvassa el.
• A berendezés üzembe helyezése és működtetése során be kell tartani a jelen felhasználói kézikönyv követelményeit, valamint a 

hatályos helyi és országos építési, elektromos, és műszaki szabványok előírásait.
• Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyv figyelmeztetéseit, melyek tartalmazzák a biztonságos használattal kapcsolatos fontos 

információkat is.
• Az utasítás szabályainak be nem tartása testi sérülést vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.
• A jelen felhasználói kézikönyv elolvasása után, tartsa meg azt elérhető helyen a berendezés működésének teljes ideje alatt.
• Ha a berendezés vezérlését egy másik felhasználó végzi, biztositsa részére az adott kezelési utasitást.

Jelen kézikönyvben használt jelölések felsorolása: 

FIGYELEM! 

NE! 

BERENDEZÉS SZERELÉSEKOR ÉS ÜZEMELTETÉSEKOR BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

A berendezés szerelése, és javítása 
alkalmával a készüléknek a villam-
os hálózatról való lecsatlakoztatása 
kötelező.

Berendezés földelése kötelező!

 

A használati utasításban megadott 
hömérséklettartomány határán 
kivüli és az agressziv vagy robbanó 
anyagokat tartalmazó közegben a 
berendezés üzemeltetése tilos.

A berendezés villamos hálóza-
tra való csatlakoztatáshoz ne 
használjon sérült eszközöket és 
vezetékeket.

A gyártmány szerelése és elek-
tromos szerszám használatákor 
tartsa be a biztonságtechnikai 
előírásokat.

A berendezés kicsomagolásánál 
legyen óvatos.

A hálózati kábel hosszán önállóan 
ne változtasson. A tápkábelt hajlít-
gatni nem szabad.Óvja a tápkábelt 
a sérülésektől!

A berendezés hálózati kábelja 
közelébe ne tegyen fűtő- vagy 
másfajta készüléket.
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A vezérlőegységet vizes kézzel 
megérinteni tilos.
Vizes kézzel a berendezés kar-
bantartását elvégezni nem 
szabad.

A berendezést csak 
rendeltetésszerűen használja.
Ne csatlakoztasson a beren-
dezéshez ruhaszáritót vagy más 
hasonló készülékeket .

A berendezés vízzel történő 
mosása tilos. Mellőzze a víz 
rákerülését a berendezés elektro-
mos alkatrészeire.

A berendezésre ne helyezzen 
víztárolókat, pl. virágvázákat, stb.

Berendezés közelében robbanás-
veszélyes és gyúlékony any-
agokat tárolni nem szabad. OFF

ON Műszaki karbantartáskor a 
berendezést le kell kapcsolni a 
táphálózatról.

A berendezés gyermek általi 
üzemeltetése tilos.

Üzemeltetés során vigyázzon a 
tápkábel épségére.
Idegen tárgy tápkábelre való 
helyezése tilos!

A berendezésre ülni vagy idegen 
tárgyakat ráhelyezni tilos.

Működés közben a berendezést 
ne nyissuk ki.

Idegen zajok vagy füst észlelése-
kor a berendezést kapcsolja ki és 
forduljon szervizhez.

A berendezés hosszabb idejű 
használatánál rendszeresen 
ellenőrizze a szerkezet meg-
bízhatóságát.

A berendezés működése köz-
ben a légcsatornát lezárni nem 
szabad.

A berendezés légáramlatát az 
égés elven működő készülékekre 
vagy égő gyertyákra irányitani 
nem szabad.
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 BEVEZETŐ RÉSZ
Műszaki leírással, használati utasítással és gépkönyvvel egybevont jelen üzemeltetési utasítás információkat közöl a VUT … H 
hővisszanyerős légkezelő berendezéshez (a továbbiakban - berendezés).

 HASZNÁLAT 
A berendezést családi házak, irodák, szállodák, konferenciatermek, kávézók és egyéb lakó- és középületek folyamatos légcseréjének 
biztosítására tervezték, valamint hogy a távozó elhasznált levegő hőenergiáját újrahasznosítsa és felmelegítse a szűrt befújt levegőt. 
A termékek nem alkalmasak úszómedencék, szaunák, üvegházak, kerthelységek szellőztetésére, és olyan helységekben, ahol magas 
a páratartalom.
A hővisszanyerős berendezés egy olyan készülék, amely elősegíti a hőenergia megtakaritását, mely fontos eleme az energiatakarékos 
helysiégeknek. A berendezés egy rendszer eleme, önálló üzemeltetésre nem alkalmas. 
A berendezés hosszantartó üzemelésre alkalmas.
A szállított levegő ne tartalmazzon lobbanékony vagy robbanóanyagokat, vegyileg aktiv párolgásokat, port, kormot más kemény 
szennyeződéseket, zsirt, ragacsos és száladozó anyagokat vagy olyan közeget, amely a káros anyagok (méreg, pór, kórokozók) létre-
hozását okozza.
A szállított levegő relatív páratartalma +20 °C hőmérsékleten nem haladhatja meg a 80% -ot.

 A BERENDEZÉS NEM ÜZEMELTETHETŐ GYEREKEK, KORLÁTOZOTT ÉRZÉK-
SZERVI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ÁLTAL, ILLETVE AZON A 
SZEMÉLYEK ÁLTAL, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELŐ KÉPESÍTÉSSEL. 
A BERENDEZÉS ÜZEMELÉSÉT CSAK A MEGFELELŐ KÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT 
SZAKEMBEREK VÉGEZHETIK. A BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE OLYAN LEGYEN, 
HOGY A GYEREKEK NE ÉRJÉK EL.

 SZÁLLITÁSI KÉSZLET

   Berendezés   1 db.
   Sebességfokozat kapcsoló  1 db.
   Használati útmutató  1 db.
   Csomagoló doboz  1 db.

 JELMAGYARÁZAT

A csőcsonkok iránya

H: vízszintes elhelyezés

Légszállítás [m3/h]
350, 500, 530, 600, 1000, 2000

Berendezés típusa

VUT: hővisszanyerős szellőztetés

VUT     Х     H
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 MŰSZAKI JELLEMZŐK 

A berendezést zárt terekben való üzemeltetésre tervezték, +10 °C és +50 °C közötti környezeti levegő hőmérsékleten.
Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a kondenzátum kialakulását a berendezés belső falain, szükséges, hogy a ház felületi 
hőmérséklete 2-3 °C -kal magasabb legyen, mint a mozgó levegő harmatpontjának hőmérséklete. 
A berendezés az áramütéstől való védettségi fokozat tekintetében I-es osztályba sorolható.
A ventilátor víz- és szilárd anyagokkal szembeni védelme:
• berendezés motorjai esetén - IP 44;
• szerelt és a légvezetékekkel összekötött berendezés esetén - IP 22.

A berendezés szerkezeti és mechanikai kialakítása folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért bizonyos típusai kissé eltérnek a jelen utasítás-
ban bemutatottól.

Berendezés és csatlakozó méretei.

Modell
Méretek [mm]

ØD B B1 B2 B3 H H1 H2 L L1

VUT 350 H 124 416 300 54 207 603 230 148 722 768

VUT 500 H 149 416 300 54 207 603 230 148 722 768

VUT 530 H 159 416 300 54 207 603 230 148 722 768

VUT 600 H 199 416 300 54 207 603 230 148 722 768

VUT 1000 H 248 548 496 60 213 794 290 200 802 850

VUT 2000 H 313 846 796 235 588 968 360 246 1000 1050
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Berendezés műszaki paraméterei.

Paraméter VUT
350 H

VUT
500 H

VUT
530 H

VUT
600 H

VUT
1000 H

VUT
2000 H

Berendezés tápfeszültsége [V/50 Hz] 1~ 230

Berendezés össz teljesítménye [W] 260 300 300 390 820 1300

Berendezés által felvett össz áram [A] 1,2 1,32 1,32 1,72 3,6 5,68

Max. légszállítás [m3/h] 350 500 530 600 1200 2200

Fordulatszám [min-1] 1150 1100 1100 1350 1850 1150

Hangnyomásszint (3 m-en) dBA 24-45 28-47 28-47 32-48 60 65

Szállított levegő hőmérséklete [°C] -25-tól +40-ig

Ház anyaga alucink

Szigetelés 25 mm-es ásványgyapot 50 mm-es ásványgyapot

Elszivó oldali szűrő G4

Befúvó oldali szűrő G4

Csatlakozó légcsatorna átmérője [mm] Ø125 Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315

Súly [kg] 45 49 49 54 85 96

Hővisszanyerés hatékonysága [%] 78-ig 88-ig 88-ig 85-ig 88-ig 87-ig

Hőcserélő típusai keresztáramú

Hőcserélő anyaga polisztirol
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 FELÉPITÉS ÉS MŰKÖDÉSI ELV 
• A berendezés működési elve: az elszivó oldali szűrőn keresztül a meleg, elhasznált helyiségbeli levegő a berendezésbe kerül, 

átmegy az elszivóoldali szűrőn, és a hővisszanyerőn tovább áramlik, majd az elszivó ventilátor segitségével kintre távozik. Kinti 
hideg, befúvó oldali szűrő által tisztított levegő a légcsatornákon keresztül beáramlik a berendezésbe, átmegy a hőcserélőn, a 
befúvó ventilátor segítségével bekerül a helyiségbe. 

• Az elhasznált meleg levegő hőenergiája átadódik a kültérből beszívott friss levegőnek, ami felmelegszik. A hővisszanyerő beren-
dezés minimalizálja a hőveszteséget és a hideg évszakokban fűtési költséget takarít meg.

• A hideg évszakban a hőcserélő megóvása érdekében fagyvédelmi mechanizmussal rendelkezik a berendezés.
• A berendezés működése során a be és a kiáramló levegő hőmérséklete közötti különbség miatt kondenzátum képződik a 

hőcserélőben, amely a kondenzátumgyűjtő tálcában gyűlik össze, és a lefolyócsövön át távozik a berendezésből.
• A légkezelő berendezés speciálisan zárt szervizpanelekkel van felszerelve a javítási és karbantartási műveletekhez.
• Az oldalsó panelen lévő csatlakozódoboz tartalmaz egy sorkapcsot. A táp- és földelési vezetékek hermetikus átvezetésen vannak 

bevezetve a dobozba.

Kondenzátum elvezető cső

KINTRE

HELYISÉGBŐL

HELYISÉGBE

KINTRŐL

Sorkapocs

Elszivó oldali szűrő Befúvó oldali szűrő

Befúvó oldali ventilátor

Hőcserélő

Kondenzvíz gyűjtő tálca

Fagyvédelmi hőmérséklet 
szenzor

Elszivó ventilátorVezérlő egység

VUT 350 ... 600 H

Fordulatszám szabályzó

VUT 1000 ... 2000 H

A befúvó oldali ventilátor kapcsolója

Kondenzátum elvezető csőBefúvó oldali ventilátor

Heat exchanger Kondenzvíz gyűjtő tálca

Fagyvédelmi hőmérséklet szenzor

Elszivó oldali szűrő 

Elszivó ventilátor

Befúvó oldali szűrő
Fordulatszám szabályzóVezérlő egység

A befúvó oldali ventilátor kapcsolója

KINTRE

HELYISÉGBŐL

HELYISÉGBE

KINTRŐL
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 SZERELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS ELŐKÉSZITÉSE 
A berendezés felfüggeszthető menetes rudakra, amelyek rögzítve vannak menetes csapokkal, vagy mereven rögzíthető vízszintesen.
A készülék beszerelésekor gondoskodni kell a karbantartási és javítási munkákhoz való hozzáférésről.

Plafonra való telepítés Padlóra való berendezés telepítése

Óvintézkedések:

• Padlón történő felszereléskor a berendezést egy merev és stabil szerkezetre kell felszerelni. Lásd a műszaki paraméterek tábláza-
tát a műszaki adatokkal és a berendezés súlyával kapcsolatos adatokkal.

• A padlóra történő rögzítéshez használjon rögzítőcsavarokat. Győződjön meg arról, hogy a szerkezet képes-e megtartani a beren-
dezés súlyát. Ellenkező esetben erősítse meg a beszerelési helyet. A plafonra történő telepítéshez rögzítő csavarokat használjon. 
Ha a telepítéshez használt szerkezet szilárdsága nem elégséges, akkor a berendezés a rezgés következtében berezonálhat, zajt 
okozhat.

• Gondoskodjon karbantartási területről valamint a légszűrő, a hőcserélő és a ventilátor szervizének karbantartási nyílásáról, a ber-
endezés méretének figyelembevételével (lásd a 6. oldalt). Mindegyik berendezés el van látva egy külön ellenőrző réssel. 

• Először helyezze el a rögzítőcsavarokat (M8). Helyezze be a rögzítőcsavart a plafonra való szereléshez, és rögzítse azt anyákkal és 
alátétekkel.

• A telepítést megelőzően győződjön meg arról, hogy a készülék belsejében nincsenek idegen tárgyak, például papír vagy fólia.
• Ha a berendezés rögzítéséhez használt rögzítőcsavarok nem elég hosszúak, rendellenes zaj léphet fel a plafonnal való rezonancia 

miatt.
• Ha idegen zörej forrása a légcsatorna csatlakozási helye, a rezonáncia jelenség felszámolásához cseréltesse a légcsatornát 

hajlékonyabbra. 
• A rezonancia megszűntésére flexibilis betéteket is lehet használni.
• Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében csatlakoztassa a légvezeték egyenes, legalább 1 m hosszú szakaszát a beren-

dezés mindkét oldalához.
• A berendezést egy ráccsal ill. más eszközzel kell ellátni (a rácsköz mérete legfeljebb 12,5 mm), ami megakadályozza a könnyű 

hozzáférést a ventilátorhoz.

	P3-1-300 FORDULATSZÁM SZABÁLYZÓ BESZERELÉSE:

 ELLENŐRIZZE, HOGY A KAPCSOLÓ NEM SÉRÜLT-E. NE HASZNÁLJON SÉRÜLT 
KAPCSOLÓT! NE SZERELJEN KAPCSOLÓT EGYENLETLEN FELÜLETRE! A CSA-
VAROK MEGHÚZÁSAKOR NE ALKALMAZZON TÚLZOTT ERŐT A KAPCSOLÓK 
DEFORMÁCIÓJÁNAK ELKERÜLÉSE VÉGETT.

A fordulatszám szabályzó a berendezés szállítási készlet része és gyárilag csatlakoztatva van a berendezés vezérlődobozában található 
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sorkapocshoz a kapcsolási rajznak megfelelően(lásd az elektromos kapcsolási rajzot).
• Vezesse az összes szükséges kábelt és vezetéket a fordulatszám szabályzó helyére.
• Szerelje be a szerelődobozt a falba (a szerelődoboz nem tartozik a szállítási készlethez).
• Szerelje szét az szabályzót, és húzza ki a csatlakoztatott vezetékeket.
• Csatlakoztassa a szabályzót a kapcsolási rajznak megfelelően (lásd 12. oldal).
• Helyezze a szabályzót szerelődobozba.
• Rögzítse a szabályzót két csavar (szálitási készletből) segitségével.
• Pattintsa be a szabályzó dekorációs előlapját.

                   

 KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE

 TÖBB KÉSZÜLÉK SZERELÉSE ESETÉN MINDEGYIK BERENDEZÉSNEK EGY-
EGY SAJÁT KONDENZVÍZ-CSAPDÁVAL KELL RENDELKEZNIE. CSATORNÁBA 
VALÓ CSATLAKOZÁS KIZÁRÁSA ÉS A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE KINTRE NEM 
MEGENGEDETT.

A berendezést csatlakoztatni kell a vízelvezető rendszerhez. Fém, műanyag vagy gumi csatlakozócsövek (nem tartozéka szállítási 
készletnek) segitségével kapcsolja össze a kondenzvíz-csapdát, a lefolyót és a csatornarendszert. A csővezetékek lejtése legalább 3° 
legyen. A kondenzvíz-csapda ajánlott mérete a táblázatban található: 

Berendezés modellje
Méretek, legalább [mm]:

A B

VUT 350 … 600 H 120 60

VUT 1000 … 2000 H 200 110

A berendezés bekapcsolása előtt töltse fel vízzel a rendszert, és ellenőrizze, hogy a kondenzvíz-csapda folyamatosan meg van-e töltve 
vízzel. Ügyeljen arra, hogy a víz az elvezetése rendeltetésszerű legyen, különben a hővisszanyerés során a berendezés belsejében 
kondenzátum halmozódhat fel.
Vizkondenzátum elvezető rendszer csak 0 °C -nál magasabb hőmérsékleten üzemelhet! 
Ha a környezeti hőmérséklet 0 °C -nál alacsonyabb, úgy az elvezető rendszer hőszigetelést és előmelegitést igényel. 

Kondenvíz ürítő cső

Kondenzvíz- 
csapda

Kondenzvízcsatorna

1°.. 3°

A
B

1°
.. 

3°
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 VILLAMOS HÁLÓZATRA VALÓ BEKÖTÉS

 A BERENDEZÉS VILLAMOS HÁLÓZATRA VALÓ BEKÖTÉSÉT A JELEN HASZNÁ-
LATI UTASÍTÁS ÁTTANULMÁNYOZÁSA UTÁN CSAK MINŐSÍTETT SZEMÉLYZET 
VÉGEZHETI. A BERNDEZÉS CSAK A MŰSZAKI PARAMÉTEREK TÁBLAZATÁBAN 
MEGHATÁROZOTT FESZÜLTSÉGŰ VÁLTÓÁRAMÚ TÁPEGYSÉGHEZ CSATLAKOZ-
TATHATÓ. GYŐZŐDJÖN MEG, HOGY A KÁBEL NEM SZORUL-E. SÉRÜLT KÁBEL ES-
ETÉN A BERENDEZÉST BEKAPCSOLNI TILOS. SOHA NE TÁVOLÍTSA EL A DUGÓT 
AZ ELEKTROMOS ALJZATBÓL NEDVES KÉZZEL. NE HÚZZA AZ ELEKTORMOS KÁ-
BELT. A BERENDEZÉSEN TÖRTÉNŐ BÁRMELY MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSE ELŐTT 
ANNAK ÁRAMTALANÍTÁSA KÖTELEZŐ. A SZELLŐZTETŐ VILLAMOS PARAMÉ-
TEREK NÉVLEGES ÉRTÉKEI A GYÁRTÓ MATRICÁJÁN VANNAK FELTÜNTETVE. 
BELSŐ CSATLAKOZTATÁSOK BÁRMELY VÁLTOZTATÁSA TILOS ÉS GARANCIA 
JOG ELVESZTÉSSÉVEL JÁR.

Berendezés egyfázisú 230 V/50 Hz-es hálózathoz való csatlakozásához szigetelt, tartós és hőálló vezetékeket (kábeleket) használjunk. 
Külső bevezetésen egy, stacioner villamos hálozatba beépített olyan kapcsolóautomatát kell felszerelni, amely képes megszakitani a 
hálózat minden fázisát. Szükség szerinti berendezés üzemeltetésének azonnali leállításához, a megszakító szerelési helye legyen kön-
nyen hozzáférhető. 
A megszakító ajánlott névleges áramerőssége a berendezés típusától függően:

Berendezés modellje Megszakító névleges árama, A

VUT 350 H

1,6VUT 500 H

VUT 530 H

VUT 600 H 2

VUT 1000 H 6

VUT 2000 H 10

A vezető keresztmetszete: legalább 1 mm2. Keresztmetszet értéke csak tájékoztató jellegű. Vezetékek kiválasztása alkalmával fi-
gyelembe kell venni felmelegedésük engedélyezhető maximális értéket, amelyet meghatározzák a vezeték tipusa,szigetelése, hossza, 
lefektetés módja (levegőben, kabelcsatornában vagy falban).

Csak a rézeres vezetékek használata ajánlatos.
Berendezés földelése kötelező!

A VUT ... H berendezést a kapcsolási rajznak és a sorkapocs-jelölésnek vagy a vezérlőegység kapcsolási rajzának és csatlakozási 
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jelölésének megfelelően kell csatlakoztatni az áramellátáshoz:

L
N
PE

QF

X1

N
L

Elektromos kapcsolási 
ábra VUT 350 ... 600 H

L
N
PE

QF

Elektromos kapcsolási rajz 
VUT 1000 ... 2000 H

Sorkapocs

Vezérlő egység

N
L

Х4
1
2
3
4
5

123

C B

P3-1-300 
fordulatszám szabályzó Vezérlő egység

Х4
C
B
L
M
H

123

C B

P3-1-300 - fordulatszám 
szabályzó

Csatlakoztasson minden vezérlőhöz és tápellátáshoz szükséges vezetéket a kapcsolás jelöléseinek megfelelően. A táphálózat vezetékeit 
az X1 (VUT 350 ... 600 H) vagy az X4 (VUT 1000 ... 2000 H) kapcsok megfelelő kimeneteire kell csatlakoztatni.
Az áramkör túlterhelésektől és rövidzárlatától való védelme érdekében termomágneses kioldású megszakítót használ a berendezés.
A berendezés be- és kikapcsolása, valamint a sebesség átkapcsolása a P3-1-300 fordulatszám szabályzóval történik.
A berendezés integrált fagyvédelmi rendszerrel van felszerelve a hideg évszakban. A termosztát relé kioldja a befúvó oldali ventilátor 
vezérlő áramkörét fagyveszély esetén. Az elszívó ventilátor automatikusan kikapcsol, és a befúvó ventilátor meleg levegővel melegíti 
a hőcserélőt. A hőcserélő kiolvadása után az elszívó ventilátor automatikusan bekapcsol. A termosztátrelé ajánlott működési 
értéke légcsatorna fűtés hiányában a szellőztetőrendszer szelvényszegmensében +3 °C (gyári beállítás). A termosztát működési 
hőmérsékletének beállításához forgassa el a vezérlőgombot a kívánt érték eléréséig. 
A ventilátort a kulcsos kapcsolóval is ki lehet kapcsolni. VUT 350 ... 600 H esetén a kulcsos kapcsoló az oldalsó panelen, a VUT 1000 ... 
2000 H esetében a vezérlőegységen található.
A sorkapocs jelölési ábráját a kapocsdobozban vagy a vezérlőegység belsejében található matrica tartalmazza.
A berendezés érintkezőbilincseinek jelölése megfelel azoknak a kapcsolási rajzon feltüntetett jelöléseinek.
A kábeleket nyomótömítéssel csatlakoztatják a sorkapocshoz az elektromos védelmi osztály fenntartása érdekében.

 A BERENDEZÉS VEZÉRLÉSE

A berendezést P3-1-300 fordulatszám szabályzóval lehet vezérelni.
A szabályzót a megfelelő helyre telepítse. A szabályzó a berendezés szállítókészletének része és gyárilag csatlakoztatva van a kapcsoló-
egységhez, a berendezés vezérlődobozában található a kapcsolási rajznak megfelelően (lásd a "Bekötési rajz" ábrát).

   Szükséges sebesség kiválasztásához forgassa el a szabályzó tekerőgombját az 
óramutató járásával megegyező irányban és állitsá rá egyik pozicióba a háromból:  
1 — első sebességfokozat;
2 — második sebességfokozat;
3 — harmadik sebességfokozat;
  A berendezés kikapcsolásához a tekerőgombo az óramutató járásával szem-

ben forgassa az OFF-helyzetbe.

3O

1 2

3OFF
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 MŰSZAKI KARBANTARTÁS 

A berendezés műszaki karbantartását évente 3-4 alkalommal végezzük. A műszaki karbantartás a berendezés teljes tisztítását és a 
következő munkálatok elvégzését jelenti:

1. A szűrők műszaki karbantartása (évente 3-4 alkalommal).
Az elszennyeződött szűrők légellenállás nővekedést okoznak, ami következtében lecsökken a helyiségbe bejutó friss levegő menyisége. 
Szennyeződésük mértéke meghatározza a tisztítás szükségességét, de ez nem lehet kevesebb, mint 3-4 -szer évente. A szűrők megtisz-
títhatók porszívó segítségével vagy kicselrélhetők. Az új szűrők beszerzésével kapcsolatosan forduljon az eladójához.

2. Hőcserélő műszaki karbantartása (1-szer évente).
Attól függetlenül, hogy a szűrők műszaki karbantartását rendszeresen végezzük, a hőcserélő egységen a porlerakodások felhalmozód-
hatnak. A hőcserélés hatékonyságának biztosítása érdekében a hőcserélőt rendszeresen kell tisztítani. Tiszitáshoz szedje ki a hőcserélőt a 
berendezésből és tisztítsa meg meleg mosószeres kendővel, majd szárazon tegye vissza a berendezésbe.
A hőcserélő és a szűrők kivételéhez tegye a következőket:
• ellenőrizze, hogy a berendezés áramellátása ki van-e kapcsolva;
• csavarja le az előlapot a szervizoldalon rögzítő négy reteszt (lásd 1. oldal), vegye le a panelt (lásd 2. oldal);
• vegye ki a szűrőket (ld. 3. oldal);
• vegye ki a hőcserélőt (ld. 4. oldal).

1. 2.

3. 4.

1. 2.

3. 4.

3. Ventilátorok karbantartása (évente 1-szer)
Attól függetlenül, hogy a szűrők műszaki karbantartását rendszeresen végezzük, a ventilátorokban mégis tekintélyes a por felhalmozo-
dása, ami a berendezés teljesítőképességének csökkenését okozhatja.
A ventilátorok tisztításához használjon szövet-rongyot vagy puha kefét. Tisztításkor a lapát sérülésének elkerülése érdekében vizet, 
agresszív oldószereket, éles tárgyakat, stb… ne alkalmazzon.

4. Kondenzvíz ürítőrendszerének műszaki karbantartása (1-szer évente.)
A kiáramló levegőben lévő részecskék elszennyezhetik a kondenzvíz ürítőrendszerét. A berendezés alján elhelyezett gyűjtőtálca vízzel való 
feltöltésével ellenőrizze az ürítőrendszer működőképességét, szükség esetén a kondenzvíz-csapdát és az ürítőrendszert tisztítsa ki.
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5. A elszívórács karbantartása (évente 2-szer).
A befúvó rács falevelek és más szennyeződések általi elszennyeződése miatt a berendezés hatékonysága, azaz a beáramló levegő men-
nyisége lecsökken. A légbevezető rács ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását évente kétszer kell végezni.

6. Légcsatorna rendszer műszaki karbantartása (5 évenként).
Attól függetlenül, hogy a berendezésen a fent említett műszaki karbantartással kapcsolatos munkálatokat rendszeresen elvégezzük, a 
légcsatornák belsejében felhalmozódnak a porlerakodások, ami a berendezés teljesítőképességének csökkenését okozza. A légcsatornák 
műszaki karbantartása periódikus tisztásukat vagy cseréjüket feltételezi. 

7. Az elszívórács és a befúvó zsalus szellőzőnyílások karbantartása (ha szükséges).
Szedje ki a rácsokat és mossa meg meleg szappanos vizzel. 

 HIBAELHÁRÍTÁS

Felmerült hiba Valószínű ok Hibaelhárítás

Berendezés 
bekapcsolásakor 
a ventilátor nem 
indul.

A berendezés nincs csatlakoztatva az elek-
tromos hálózathoz.

Győződjön meg a táphálózat helyes bekötéséről, ha hibát talál 
szüntesse meg azt.

A ventilátor motor elromlott, a járókerék-
beragadt.

A berendezést kapcsolja ki. Hárítsa el a motorelakadást és 
tisztítsa meg a lapátozást a szennyeződésektől. Tisztítsa meg a 
járókereket. Indítsa újra a berendezést.

A berendezés 
bekapcsolásakor 
az automata bizto-
síték kiold.

Az áramköri rövidzárlat miatti fokozott 
áramfogyasztás. A berendezést kapcsolja ki. Forduljon a szervizközponthoz.

Alacsony 
levegőszállítás.

Alacsony a ventilátor forgási sebessége. Válasszon egy magasabb sebességi fokozatot.

Szűrők, ventilátorok vagy hőcserélő 
elszennyeződött.

A szűrőket tisztítsa vagy cserélje ki; tisztítsa ki a ventilátorokat 
és a hővisszanyerőt.

A szellőző rendszer elemei (légcsa-
tornák, anemosztátok, rácsok, lamellák) 
eltömődtek vagy megsérültek.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szellőző rendszer elemeit (légc-
satornák, légbevezetők, zsalu lamellák, rácsok).

Légszelepek vagy zsaluk el vannak zárva. Nyissa ki teljesen a légszelepeket, diffúzorokat vagy zsalukat.

Magas zajszint, 
rezgés.

A járókerék beragadt. Tisztítsa meg a járókerék lapátot (járókerekeket).

A csavarrögzítés fellazult. Húzza meg a csavarokat.

A rezgéscsillapító betétek hiányoznak. Szereljen be rezgéscsillapító betéteket (nincs a szállítási cso-
magban).

Water leakage. Elszennyezett vagy rosszul kialakított a 
vízelvezetés.

Tisztítsa meg a lefolyó csővét. Ellenőrizze a lefolyó lejtését, 
győzödjön a szifon vízzel való feltöltéséről és a lefolyó csővek 
eljegesedés védelméről.

 TÁROLÁS ÉS SZÁLLITÁS SZABÁLYAI

A berendezést gyári csomagolásában kell tárolni száraz, jól szellőző helyiségben +5 c° - +40 c°-os hőmérséklet mellett. 
A levegőben ne legyen korroziót keltő és a szigetelést vagy hermetikusságot sértő gőz vagy adalékanyag. 
A ki- és berakodási munkához megfelelő emelőgépeket használjon, hogy a berendezés esetleges sérülését elkerülje. A fel-lerakodáskor 
tartsa be az ilyen típusú szállítmányokra vonatkozó előírásokat.
A szállítás akármilyen szállítási eszközzel végezhető a környezeti hatásoktól és a mechanikus sérülésektől való védelem biztosítása mellett. 
Be- és kirakodást rángatás és ütések nélkül kell végezni.
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 GYÁRTÓI GARANCIA
A gyártó megállapítja a berendezés működésének 24 hónapos garanciális időszakát egy éven belül a kiskereskedelmi vásárlásának nap-
jától számítva, feltéve, hogy a szállítása, raktározása, telepítése és üzemeltetése az előírásoknak megfelelően történik.
Amennyiben szavatossági idő alatt a gyártó hibájából a berendezés üzemeltetése során zavar keletkezik, a fogyasztó jogosult a termék 
hibájának ingyenes, garanciális javítására a gyártó általi garanciális szerviz keretén belül.
A garanciális javítás a berendezés hibájának elhárításával kapcsolatos munkálatokból áll a berendezés garanciaidőn belüli rendeltetésszerű 
használatának biztosításául. A hibák megszüntetése a berendezés összetevő elemeinek vagy alkatrészeinek cseréjével vagy javításával tör-
ténik.

Garanciális javításhoz nem tartozik: 
• rendszeres karbantartás;
• a berendezés felszerelése/leszerelése;
• a berendezés beállítása.
A garanciális javítás elvégzéséhez a felhasználónak át kell adnia magát a berendezést, a használati utasítást a rajta lévő bejegyzett értéke-
sítési dátummal, és a vásárlás tényét bizonyító dokumentumot.
Berendezés modelljének meg kell egyeznie a használati utasításban jelölt modellel 
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 egységeit is;
• ha ellentmondás van a szellőztető csomagolásán, illetve a használati utasításban feltüntetett modell és típus között;
• ha a berendezés, felhasználó által végzett karbantartása nem az előírt időben történt;
• ha a berendezés háza és belső egységei sérültek (nem számít külső sérülésnek a berendezés telepítéséhez szükséges külső változta-

tások);
• ha a berendezés szerkezete meg lett változtatva, illetve, ha a berendezésen 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 szellőztető más feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztatták, mint amilyet a felhasználói kézikönyv előír;
• 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 szellőztető szavatossági ideje lejárt;
• ha a felhasználó a berendezés előírt szállítási szabályait nem tartotta be;
• a tárolási szabályok felhasználó általi megsértése esetén;
• 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 a használati utasitás előírja a meglétét;
• hiányzik a használati utasítás bejegyzett értékesítési dátummal;
• hiányzik a berendezés vásárlási tényét bizonyító dokumentum.
• 

 A BERENDEZÉS FOLYAMATOS ZAVARMENTES MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN, TARTSA 
BE A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSÁIT.

 A GARANCIÁLIS KIVIZSGÁLÁS CSAK A HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ELADÁS DÁ-
TUMÁNAK MEGJELŐLÉSÉVEL ÉS ELSZÁMOLÁSI, A VÁSÁRLÁS TÉNYÉT IGAZOLÓ 
PAPÍR BEADÁSÁVAL KÉRHETŐ.
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 ÁTVÉTELI BIZONYLAT

A termék típusa Hővisszanyerős légkezelő berendezés

Modell VUT______ H

Sorozatszám

Gyártási dátum

A Berendezés megfelel Európai normáknak és szabványoknak, kisfeszültségről és elektromágneses kompatibilitásról szoló dire-
tiváknak. Teljes felelősséggel kijelentjük, hogy e termék megfelel az Európai Gazdasági Unió Tanácsa 2014/30/EU. sz. Direktíváinak, 
az EUT tanács alacsony feszültségű berendezésekről szoló 2014/35/EU Direktíváinak, valamint a CE márkázásra vonatkozó 93/68/

EEC Direktívájának az EU tagállamai törvényazonosításáról az adott feszültségi osztályok elektromos berendezések elektromágne-
ses kompatibilitásról. A jelen bizonylatot a fentemlitett termék mintain elvégzett probák alapján kiadtuk.

Átvevő bélyegzője

 FORGALMAZÓ ADATAI

Értékesítési egység neve

Cim

Telefon

E-mail

Vásárlási dátum

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

Vevő aláírása
Az eladó bélyegző helye

 BEÜZEMELÉSI BIZONYLAT

VUT____H tipusú hővisszanyerős légkezelő berendezés felszerelt és a villamos hálózatra bekötött a 
jelen felhasználói utasitás előirásai szerint.

Cég neve

Cím

Telefon

Családi és utóneve:

Szerelés dátuma: Signature:

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:

A szerelő cég bélyegző helye
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 GARANCIA LEVÉL

A termék típusa Hővisszanyerős légkezelő berendezés

Modell VUT______H

Sorozatszám

Gyártási dátum

Vásárlási dátum

Szavatossági 
határidő

Eladó cég Az eladó bélyegző helye

 JEGYZETEK

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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