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Jelen használati útmutatóban  foglaltak irányadók a műszaki, karbantartó és üzemeltető személyzet részére.
A kézikönyv a VUT/VUE 270 V5(B) EC készülék illetve változatainak rendeltetését, műszaki adatait, üzemeltetési elvét, kivitelezését és 
beüzemelését illetően tartalmaz információkat.
A műszaki és karbantartó személyzetnek elméleti és gyakorlati képzettséggel kell rendelkeznie a szellőzőrendszerek terén, és az adott 
ország területén érvényes vonatkozó munkavédelmi és építési szabályokat és  szabványokat betartva kell dolgozniuk.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

A termék telepítésének és üzemeltetésének meg kell felelnie a használati utasításnak, valamint az 
összes vonatkozó helyi és országos építési, elektromos és műszaki szabályzatnak és szabványnak.
Áramtalanítsa a ventilátort, mielőtt megkezdi a karbantartási, vagy javítási munkálatokat.
A telepítés és karbantartás csak 1000 V-ig terjedő villamos egységekre vontakozó 
engedéllyel rendelkező villamos szakemberek számára megengedett. A jelen 
felhasználói kézikönyvet gondosan el kell olvasni a munka megkezdése előtt.
A termék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a járókerékben, a házban, a 
rácsban nincs látható sérülés, és a termék házában nincs olyan idegen tárgy, amely károsíthatja a 
járókerék lapátjait.
A termék telepítésekor ne nyomja össze a házat! A ház deformációja a járókerék elakadását és 
megnövekedett zajt eredményezhet.
A készülék nem megfelelő használata és az illetéktelen módosítások nem megengedettek.
A terméket nem szabad kitenni káros időjárási körülményeknek (eső, nap, stb.).
A szállított levegő nem tartalmazhat port és egyéb szennyező részecskét, vagy ragadós és szálas 
anyagokat.
Ne használja a ventilátort veszélyes, vagy robbanásveszélyes környezetben, vagy gyúlékony 
anyagokkal vagy gőzökkel (például alkohol, benzin, stb) szennyezett levegő szállítására.
Ne takarja le a ventilátor szívó-és nyomócsonkjait a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében. 
Ne üljön a termékre, és ne tegyen rá tárgyakat.
A jelen kezelési útmutatóban szereplő információk a dokumentum kiállitása idejében 
megfelelnek a valóságnak.
A gyártó fenntartja a jogot a berendezés műszaki jellemzőinek, kialakításának, vagy 
konfigurációjának bármikori megváltoztatására a legfrisebb fejlesztések alkalmazásának 
érdekében.
Soha ne érintse meg a berendezést nedves vagy nyirkos kézzel.
Soha ne érintse meg  a terméket mezítláb.Mep
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A BERENDEZÉST ÉLETTARTAMÁNAK  LEJÁRTA UTÁN KÜLÖN SZELEKTÍV GYŰJTŐBEN 
KELL ELHELYEZNI. 

HÁZTARTÁSI HULLADÉKGYŰJTŐBE HELYEZNI TILOS!

Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a műszaki szolgálat vagy 
hasonlóan képzett személyzet kell hogy kicserélje.

A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy 
tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha 
egy olyan személy felügyeletet alatt vannak,  aki utasításokat ad a készülék használatához és 
felelős a biztonságukért.
A gyermekek felügyelet alatt kell hogy álljanak azért, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A védelem eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a berendezés le van-e kapcsolva az áramforrásról.

Óvintézkedéseket kell tenni annak elkerülése érdekében, hogy a nyitott kéményekből vagy az 
üzemanyagot égető készülékekből a helyiségbe visszaáramlás történjen.
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JELMAGYARÁZAT

VUT 270 V 5 B EC A21
Vezérlő
A2/A14/A21
Motortípus
EC: elektromos szabályozású
Kiegészítő komponensek
_: nincs bypass
B: bypass
Ház változatok
5: EPP ház
Csonkcsatlakozás iránya
V: függőleges
Névleges légszállítás m3/h
Széria
VUT: hővisszanyerő légkezelő berendezés
VUE: energiavisszanyerő légkezelő berendezés

NÉV SZÁM

Légkezelő berendezés: 1
Használati útmutató: 1
Vezérlőegység használati útmutató: 1
Vezérlőegység * 1
Szerelőkészlet: 1
Csomagolódoboz: 1

* A vezérlőegység nem része az A21 vezérlővel felszerelt készülékek szállítási készletének.

GYERMEKEK ILLETVE TAPASZTALATLAN, MEGFELELŐ OKTATÁSBAN NEM RÉSZESÜLT 
SZEMÉLYEK A BERENDEZÉST NEM ÜZEMELTETHETIK.

A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSÉT ÉS BEKÖTÉSÉT CSAK A MEGFELELŐ KÉPZÉSBEN 
RÉSZESÜLT SZAKEMBEREK VÉGEZHETIK.

A BERENDEZÉS FELSZERELÉSÉNEK HELYE GYERMEKEK ÁLTAL NE LEGYEN 
HOZZÁFÉRHETŐ.

SZÁLLÍTÁSI KÉSZLET

RENDELTETÉS
A berendezést családi házak, irodák, szállodák, tanácstermek, presszók és egyéb lakó- és középületek folyamatos légcseréjének biztosítására 
tervezték, valamint hogy a távozó elhasznált levegő hőenergiáját újrahasznosítsa és felmelegítse a szűrt befújt levegőt.
A termék nem alkalmas a magas páratartalmú helyiségek (úszómedencék, szaunák, üvegházak stb.) szellőzésének megszervezésére.
A hővisszanyerős berendezés elősegíti a hőenergia megtakarítását, ami fontos eleme az energiatakarékos helyiségeknek.
 A berendezés egy rendszer eleme, önálló üzemeltetésre nem alkalmas.
A berendezés folyamatos üzemelésre alkalmas.
A szállított levegő ne tartalmazzon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, vegyileg aktív gőzöket, kormot és olajos részecskéket, 
ragacsos és szálas anyagokat vagy olyan közeget, amely a veszélyes anyagok (mérgező anyagok, por, kórokozók) kialakulásának kedvez. 
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MODELL VUT 270 V5(B) EC VUE 270 V5(B) EC

Tápfeszültség, V/50 (60) Hz 1 ~ 230
Ventilátor legnagyobb teljesítménye, W 162
Maximális áramfelvétel (fűtő nélkül), A 1.2
Maximum légszállítás m3/h   300
Hangnyomásszint (3 m), dBA 34
Az áramoltatott levegő hőmérséklete, °C -25...+40
Ház anyaga  EPP
Hőszigetelés anyaga EPP 15…26 mm
Elszívó oldali szűrő osztálya G4
Befúvó oldali szűrő osztálya G4 (opcionálisan F8) 
Csatlakozócsonk átmérő 125
Súly kg 13 13.5
Hővisszanyerés hatásfoka % 87-98 72-94
Hővisszanyerő típusa keresztáramú
Hővisszanyerő anyaga polisztirén Entalpia
Biztonsági besorolás a VUT/VUE 270 V5(B) EC A14, 
VUT/VUE 270 V5(B) EC A21  készülékeknél

A+ A

Biztonsági besorolás a VUT/VUE 270 V5(B) ЕС A2  
készülékeknél

B

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A berendezés használható zárt térben +1 - 40 °C hőmérséklet  illetve max. 80 % relatív páratartalom mellett. A kondenzátum képződésének 
megakadályozása érdekében a berendezés belső  burkolatának felületi hőmérséklete 2-3 °C-kal a szállított levegő harmatpontja felett kell 
hogy legyen. A berendezés az áramütéstől való védettségi fokozat tekintetében I-es osztályba sorolható. A vízbehatolás és veszélyes 
részekhez való hozzáférés elleni védelmi fok:
• a légcsatornákhoz csatlakoztatott szerelvényeknél — IP22
• a berendezés motoroknál — IP44
A berendezés szerkezeti kialakítása folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért bizonyos paraméterei kissé eltérhetnek a jelen utasításban leírtaktól.
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Modell
Méretek mm

Ø D Ø D1 B L L1 L2 H H1 H2 L3 L4 L5 H3 H4 H5
VUT/VUE 270 V5(B) EC A2/A14 125 15 590 316 118 288 852 893 41 — — — — — —
VUT/VUE 270 V5(B) EC  A21 125 15 590 316 118 288 852 893 41 324 313 93 180 330 196
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FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI ELV

A berendezés az alábbi elv szerint működik: a berendezés az elhasználódott meleg levegőt beszívja, áthalad az elszívó ágba épített 
levegőszűrőn, majd a hőcserélőn, ahonnan az elszívó ventilátor a kültérbe szállítja.  A hideg friss levegő kintről a befúvó ágba épített 
levegőszűrőn keresztül belép a légkezelő berendezésbe. Majd a levegő átáramlik a hőcserélőn és a befúvó ventilátor a helyiségbe irányítja.

Az elhasznált meleg levegő hőenergiája átadódik a kültérből beszívott friss levegőnek, ami felmelegszik. A légáramok teljesen el 
vannak választva, amikor áthaladnak a hővisszanyerőn. A hővisszanyerő minimalizálja a hőveszteséget, amely csökkenti az üzemeltetési 
költségeket a hideg időszakokban.

KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

10
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1 - elszívó ventilátor; 2 - vezérlőegység ( VUT/VUE 270 V5(B) EC A2/A14 készülékekhez); 3 - befúvó oldali légszűrő; 4 - keresztáramú 
hőcserélő; 5- vízelvezető cső; 6- befúvó ventilátor; 7 - bypass szelep ( csak VUT/VUE V5B EC); 8 - elszívó oldali légszűrő; 9 - befúvó oldali 
légszűrő (opcionális); 10 - kondenztálca; 11 - külső vezérlőegység (VUT/VUE 270 V5(B) EC A21  készülékekhez); 12 - SETUP MODE gomb  
(VUT/VUE 270 V5(B) EC A21  készülékekhez).

A készülék szerviz oldala levehető lemezzel van ellátva a szűrő és a hőcserélő tisztításához és cseréjéhez. A vezérlőegység a készülék 
házában helyezkedik el. A tápkábel és a földelő kábel vezérlőegységhez való csatlakoztatása hermetikus átvezetéseken keresztül történik.
A befúvó oldali és az elszívó oldali levegő hőmérséklet különbsége miatt kondenzvíz keletkezik, ami egy tálcában gyűlik össze, ahonnan 
a vízelvezető csövön keresztül távozik.

További alkatrészek (nem tartoznak a szállítási készletbe, opcionálisan megvásárolhatók):
Páratartalom érzékelő (HV2  a sorkapocshoz,  HR-S  a vezérlőhöz csatlakozik). 
A páratartalom-érzékelő leolvasásai alapján a készülék a beállított beltéri páratartalom szintet tartja. Amikor az elszívott levegő páratartalma 
átlépi a beállított páratartalom pontot, a készülék automatikusan nagy sebességre vált. Amikor a beltéri páratartalom a beállított pont alá 
csökken, a készülék visszatér az előző üzemmódba.
CO2 érzékelő (a vezérlőhöz kapcsolva) 
Méri a benti CO

2
 koncentrációt és jeleket küld a ventilátor kapacitásának szabályozására. A CO

2
-koncentráción alapuló légmennyiség-

szabályozás hatékony energiatakarékos szellőztetési megoldás.
VOC érzékelő (a vezérlőhöz kapcsolva). 
A beltéri levegő cigarettafüsttel, kilélegzett levegővel, oldószergőzökkel és tisztítószerekkel való telítettségének számszerűsítésére 
használják; a várható maximális légszennyezés érzékenységének beállításához a helyi igényeknek megfelelő szellőztetés és az 
energiatakarékosság érdekében, mivel a légcsere csak a légszennyezés beállított pontjának túllépése esetén történik.
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ÜZEMMÓDOK 
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Hővisszanyerő
A helyiségből elszívott elhasznált levegő a készülékbe áramlik, ahol az 
elszívó szűrő megszűri, majd a hőcserélőn keresztül a levegő átáramlik, 
és az elszívó ventilátor kintre szállítja.
A kívülről érkező hideg friss levegő a készülékbe áramlik, ahol a befúvó 
oldali szűrő tisztítja meg. Ezután a levegő átáramlik a hőcserélőn, és a 
befúvó ventilátor a szobába irányítja.
A befúvott levegő a hőcserélőben felmelegszik, mivel a meleg és párás 
elszívott levegő hőenergiáját a hideg friss levegő átveszi.
A légáramok  teljesen el vannak választva miközben átáramlanak a 
hőcserélőn.
A hővisszanyerés minimalizálja a hőveszteségeket, ami csökkenti a 
helyiségek fűtésének költségeit a hideg évszakban.
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Fagyvédelem
A hőcserélő fagyás elleni védelme érdekében a berendezés hőérzékelővel 
van felszerelve. 
Az érzékelő a hőcserélő után, a kifúvó légcsatornában található.
Eljegesedés veszélye esetén a befúvó ventilátor kikapcsol és az elszívott 
meleg levegő felmelegíti a rekuperátort. 
A termosztát érzékelőjének kioldását eredményező javasolt hőmérséklet 
értéke +3 °C (a hőcserélő utáni kifúvott levegő hőmérséklete). 
Szükség esetén ez az érték a szoftverben szerkeszthető.
Miután a hőmérséklet emelkedik, a készülék visszatér a korábbi 
üzemmódba.
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Nyári hűtési mód
A bypass szelepek nyitva vannak és egyik légáram se kerül kapcsolatba 
a hőcserélővel.Mep
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SZERELÉS ÉS BEÜZEMELÉS

HV2 PÁRATARTALOMÉRZÉKELŐ SZERELÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA (A14 ÉS A21 VEZÉRLÉSŰ KÉSZÜLÉKEKHEZ)

A HV2 páratartalomérzékelő nem része a szállítási készletnek és külön rendelhető kiegészítőként kapható.

A páratartalomérzékelőt a készülék felszerelése előtt fel kell szerelni.

Szerelje be a páratartalomérzékelőt a kifúvó csonkon  keresztül a készülék burkolatának belső válaszfalán lévő tartóra, a kifúvó cső oldalán. 
Ezt követően csatlakoztassa a páratartalom érzékelő érintkező aljzatát a vezérlő egység megfelelő érintkező aljzatához, lásd a Külső 
bekötési rajzot.

KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE
A készülék legjobb teljesítményének elérése és a turbulencia okozta légnyomásveszteség minimalizálása érdekében a telepítés során 
csatlakoztassa az egyenes légcsatorna részt a csonkokhoz.
Minimum egyenes légcsatorna hossz:
• egyenlő 1 légcsatorna átmérővel a befúvó oldalon
• egyenlő 3 légcsatorna átmérővel a kifúvó oldalon

A TERMÉK FELSZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT.

A légcsatornákat az ütközőig a berendezés karimáira kell felhelyezni. A hajlékony légcsatornákat mereven rögzíteni kell egy fém 
féregfogóval.

 Ha a légcsatornák túl rövidek vagy nincsenek csatlakoztatva, védje meg a készülék alkatrészeit az idegen tárgyak behatolásától.
A ventilátorokhoz való ellenőrizetlen hozzáférés megakadályozása érdekében a csapokat védőráccsal vagy más, legfeljebb 12,5 mm 
szemszélességű védőberendezéssel lehet befedni.
A készülék telepítése közben gondoskodjon a kényelmes hozzáférésről a későbbi karbantartáshoz és javításhoz.
A készülék falra vagy sima padlóra telepíthető.
Egyenetlen felületre való telepítés a készülék házának deformitásához és működési zavarokhoz vezethet
A készüléket ne érje közvetlen napsütés.

Mep
ok

erk
ft.h

u



11www.ventilation-system.com

  

A szervizoldallal szemközti lapot csavarokkal kell rögzíteni (szállítási készlet része) a telepítés előtt.

                                              

A készülék padlóra szerelése
Szerelje fel a készüléket az előre felszerelt padlótartókra, legalább 
150 mm magasságban, hogy elegendő hozzáférést biztosítson 
a lefolyócső csatlakozásához az U-csapdához és a kondenzvíz-
elvezető rendszer telepítéséhez.

A készülék falra szerelése
A falra szerelhető rögzítőelemeket (tiplik, önmetsző csavarok) a 
szállítókészlet nem tartalmazza, és külön kell megrendelni.

A rögzítőelemek kiválasztásakor vegye figyelembe a szerelési 
felület anyagát és a készülék súlyát, olvassa el a Műszaki adatok 
részt. A rögzítőelemeket a készülék telepítéséhez képzett 
szakembernek kell kiválasztania. Rögzítse a fali konzolt a kívánt 
magasságban. Akassza fel az készüléket a fali konzolra és 
rögzítse egy csavarral.

Vezérlőegység felszerelése   VUT/VUE 270 V5(B) EC A21
A vezérlőegység rögzítésére szolgáló rögzítőelemeket (tiplik, önmetsző csavarok) a szállítókészlet nem tartalmazza, külön kell megvásárolni.
A kötőelemek kiválasztása során vegye figyelembe a rögzítő felület anyagát. A rögzítőelemeket a készülék telepítéséhez képzett 
szakembernek kell kiválasztania. A vezérlőegység rögzítési felületre történő rögzítéséhez rögzítő konzolok tartoznak. Szükség esetén a 
rögzítő konzolok eltávolíthatók.
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A zsanérok kialakítása lehetővé teszi a vezérlőegység fedél nyitó oldalának megváltoztatását. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat, nyissa ki a 
fedelet és oldja ki. Rögzítse a fedelet a szemközti zsanérokra, húzza meg a rögzítő csavarokat.

KONDENZÁTUM ELVEZETÉS
VUT 270 V5(B) EC szériánál a kondenzvíz elvezetése szükséges. A VUE 270 V5 (B) EC egységek entalpia membrános hőcserélővel vannak 
felszerelve. Az ilyen típusú hőcserélőkben nem keletkezik kondenzátum, ezért nincs szükség kondenzvízelvezetésre. A leeresztőcső 
csatlakozásának furata az egység alján található a kifúvott levegő csatornában. Nyissa ki a szervizpanelt, vegye ki a hőcserélőt és a szűrőket, 
fúrjon 22 mm-es lyukat a műanyag dugóba, és szerelje be a leeresztőcsövet (mellékelve) a lyukba. Ezután csatlakoztassa a lefolyócsövet a 
szennyvízcsatornához egy U-csapda készlet segítségével (külön megvásárolható).

A cső lejtésének lefelé legalább 3 ° -nak kell lennie.

1

2

3

4

5

min 3°

1 - lefolyócső; 2,4 - összekötő cső; 3- U-csapda; 5 - szennyvízelvezetés

A kondenzvíz-elvezető rendszert normál működésre tervezték 0 ° C feletti levegő hőmérsékletű helyiségekben!
Ha a környezeti levegő várható hőmérséklete 0 ° C alatt van, akkor a kondenzvíz-elvezető rendszert fel kell szerelni hőszigetelő és 
előmelegítő berendezésekkel.

SZERVIZOLDAL CSERÉJE
Jobb oldali felszerelés                                                  Bal oldali felszerelés

Felvett levegőFelvett levegő
Befúvott levegő

Befúvott levegő

Elszívott levegő Elszívott levegő

Kifúvott levegőKifúvott levegő

Bizonyosodjon meg a megfelelő szervizoldal kiválasztásáról. Az egység felszerelési helyzetének lehetővé kell tennie a nyitó lemezhez való 
szabad hozzáférést a karbantartási és szervizelési műveletek során. A szervizoldallal szemközti lemezt a mellékelt csavarokkal kell rögzíteni 
(a szállítási készlet tartalmazza).
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VILLAMOS HÁLÓZATRA VALÓ RÁKÖTÉS

Hozzáférés a  VUT  A14 vezérlőegységéhez

 

Hozzáférés a  VUT A21 vezérlőegységéhez

BÁRMELY MUNKÁLAT ELVÉGZÉSE ELŐTT ÁRAMTALANÍTSA A BERENDEZÉST! 
A KÉSZÜLÉK VILLAMOS HÁLÓZATRA VALÓ BEKÖTÉSÉT CSAK MINŐSÍTETT 

VILLANYSZERELŐ VÉGEZHETI. 
A BERENDEZÉS NÉVLEGES ELEKTROMOS PARAMÉTEREI A GYÁRTÓ ADATTÁBLÁJÁN 

TALÁLHATÓK.

A BELSŐ CSATLAKOZÁSOK ÁTALAKÍTÁSA TILOS ÉS A GARANCIA ELVESZTÉSÉVEL JÁR!

A berendezés AC 230 V/50 (60) Hz paraméterekkel rendelkező elektromos hálózathoz csatlakoztatható a villamos bekötési rajz szerint.
Csatlakoztassa az egységet az elektromos hálózathoz a mellékelt hálózati kábellel, a hálózati csatlakozóval (a szállítási készlet tartalmazza).
Villamos hálózatra való csatlakozást a rögzített elektromos hálózat külső bevezetésén beépített  automata megszakító biztosítja, amely 
túlterhelés vagy rövidzárlat esetén a hálózat kioldását eredményezi.  A berendezés azonnali kikapcsolásának biztosítása érdekében a külső 
megszakító legyen könnyen hozzáférhető.  A megszakító kioldási áramának meg kell felelnie a berendezés aktuális fogyasztásának (lásd a 
műszaki adatokat). Végezze el az elektromos csatlakozásokat a vezérlőegység sorkapcsán keresztül, a külső bekötési rajz szerint.

A BERENDEZÉS TÁPKÁBELÉNEK ÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG 
KÁBELEINEK   KÖZELI LEFEKTETÉSE TILOS! A 
VEZÉRLŐEGYSÉG KÁBELÉNEK LEFEKTETÉSEKOR A 
KÁBELFELESLEG FELTEKERCSELÉSE TILOS.
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KÜLSŐ BEKÖTÉSI RAJZ VUT / VUE 270 V5 (B) EC A14 EGYSÉGEKHEZ

2 3 4 141312111098765 15

L

1

Külső eszköz NO 
(CO2 érzékelő)

PK tűzjelző panel
( távolítsa el a jumpert 

az érintkező bekötése közben)

230 V/50 (60) Hz

Vezérlőegység

- Tx Rx +

GND Tx Rx +U

3

2

1

GND

+U

0-10V

GND+U 0-10V NОN PE PК РК C

X1

16

SM-L

17

SM-N

Páratartalomérzékelő

Fe
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r

Ba
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a
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Sá
rg

aXP

QF

Elektromos aktuátor 
a külső légszelepekhez

SM1 
befúvó

L1      N

SM2 
kifúvó

L1      N

Elektromos 
áramütés 
veszélye

Jelzés Név Modell Vezeték **
NO Külső vezérlő berendezés csatlakozói 2 x 0.75 mm2

SM1* Befúvó légszelep aktuátor LF230 2 x 0.75 mm2

SM2 * Elszívó légszelep aktuátor LF230 2 x 0.75 mm2

PK* Csatlakozás a tűzjelző paneltől NO 2 x 0.75 mm2

* a szállítási készlet nem tartalmazza
** Maximum bekötési kábel hossz 20 m.

KÜLSŐ BEKÖTÉSI RAJZ VUT / VUE 270 V5 (B) EC A14 EGYSÉGEKHEZ

GND А В +24V
12

PK1 *

12 12
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Jelzés Név Típus Vezeték **

SM1* Befúvó légszelep aktuátor NO 2 x 0.75 mm2

SM2 * Elszívó légszelep aktuátor NO 2 x 0.75 mm2

PK1* Csatlakozás a tűzjelző paneltől NC 2 x 0.75 mm2

CCU* Hűtő vezérlés NO 2 x 0.75 mm2

P1 Külső vezérlő panel 4 x 0.75 mm2

Boost On/Off Boost csatlakozások NO

Kamin On/Off Kamin csatlakozások NO

* a szállítási készlet nem tartalmazza
** Maximum bekötési kábel hossz 20 m.
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 BEKÖTÉSI RAJZ VUT / VUE 270 V5 (B) EC A21 KÉSZÜLÉKEK KÜLSŐ VEZÉRLŐEGYSÉGÉHEZ

NO L N PE M2
Tacho

M2
0-10 V

M1
0-10 V

M1
Tacho

RH
0-10 V

RH
+24 V GND GNDT4 T3 T2 T1

K1 K2 K3
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: f
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K3
: f
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K2
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d
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d

Elektromos 
áramütés 
veszélye

 

K1: csatlakozó vezeték M1, M2 motorokhoz és Y1, Y2 aktuátorokhoz.
K2:csatlakozó vezeték az M1, M2 vezérlő jelekhez és az RH páratartalomérzékelőhöz
K3: csatlakozó vezeték a hőmérséklet érzékelőkhöz.

KÜLSŐ BEKÖTÉSI RAJZ VUT / VUE 270 V5 (B) EC A2 KÉSZÜLÉKEKHEZ

1 765432

230 V/50 (60) Hz 

Sebességszabályozó
 

GND+10V

+10V CTR GND

CtrL N PE

X1
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QF

1 765432

GND+10V

+10V CTR GND

CtrL N PE

X1

Elektromos 
áramütés 
veszélye

 

Név Vezeték *
Sebességszabályozó 3 x 0.25 mm2

** Maximum bekötési kábel hossz 20 m.
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MŰSZAKI KARBANTARTÁS

A berendezés műszaki karbantartását évente 3-4 alkalommal végezzük. Ez magában foglalja a berendezés általános megtisztítását és a 

következő munkálatokat:

                              

1. A szűrők műszaki karbantartása (évente 3-4 alkalommal).
Az elszennyezett szűrők légellenállás növekedést okoznak, aminek 
következtében csökken a helyiségbe bejutó friss levegő mennyisége.
Elszennyeződésük esetén a szűrőket meg  kell tisztítani, de legalább 3-4 
-szer évente. A szűrők kitisztíthatók porszívó segítségével.
Kétszerі tisztítás után a szűrőt ki kell cserélni. Az új szűrők beszerzésével 
kapcsolatosan forduljon az eladójához. A szűrők tisztításához vagy 
cseréjéhez szerelje le az egység szervizoldalán található eltávolítható 
lemezeket. Tisztítás után szerelje fel a szűrőket és a levehető lemezeket 
fordított sorrendben.

2.  Hővisszanyerő műszaki karbantartása (egyszer évente).
Attól függetlenül, hogy a szűrők műszaki karbantartását rendszeresen 
végezzük, a rekuperátoron  porlerakódások keletkezhetnek.
A hőcserélés hatékonyságának biztosítása érdekében a rekuperátort 
rendszeresen kell tisztítani. A hőcserélő eltávolítása előtt szerelje le az 
egység szervizoldalán található kivehető lemezt. Távolítsa el a hőcserélőt 
és a leeresztő edényt az egységből. Öblítse le a hőcserélőt meleg 
mosószeres oldattal. Tisztítás után szerelje vissza a száraz hőcserélőt úgy, 
hogy a leeresztő edény visszakerüljön az egységbe.

3. Kondenzvíz ürítőrendszerének műszaki karbantartása (egyszer évente).
A kifúvott levegőben lévő részecskék elszennyezhetik a kondenzvíz ürítőrendszerét. A berendezés alján elhelyezett gyűjtőtálca vízzel való feltöltésével ellenőrizze 
az ürítőrendszer működőképességét, szükség esetén a szifont és az ürítőrendszert tisztítsa ki .
4. Légcsatornarendszer műszaki karbantartása (öt évente).
Még a fentiekben előírt összes karbantartási művelet rendszeres elvégzése sem akadályozhatja meg teljesen a szennyeződések felhalmozódását a légcsatornákban, 
ami csökkenti a készülék kapacitását. A csatorna karbantartása rendszeres tisztítást vagy cserét jelent.
5. A vezérlőegység karbantartása (ha szükséges).
A vezérlőegység karbantartását a felhasználói kézikönyv gondos elolvasása után a legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos szerelvényeken önálló 
munkavégzésre képesített szakembernek kell elvégeznie.

BÁRMELY KARBANTARTÁSI MUNKÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT ÁRAMTALANÍTSA A 
BERENDEZÉST.
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HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma Lehetséges okok Hibaelhárítás

A ventilátor(ok) nem 
indulnak bekapcsoláskor.

Nincs áramellátás.
Ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően van-e 
csatlakoztatva, ellenkező esetben hárítsa el a csatlakozási 
hibát.

A motor akad, a járókeréklapátok szennyezettek.
Kapcsolja ki az egységet. Hárítsa el a motorelakadást és a 
járókerék eltömődését. Tisztítsa meg a lapátokat. Indítsa újra 
az egységet.

Vészjelzés a rendszerben. Kapcsolja ki a készüléket. Lépjen kapcsolatba az Eladóval.

A megszakító kiold, 
amikor az egység 
bekapcsol.

Túláram az elektromos áramkör rövidzárlatának 
eredményeként.

Kapcsolja ki a készüléket. Lépjen kapcsolatba az Eladóval.

Alacsony légszállítás.

Alacsonyra állított ventilátor sebesség. Állítson be magasabb sebességet
A szűrők és a ventilátorok eltömődtek, a hőcserélő 
eltömődött.

Tisztítsa vagy cserélje ki a szűrőket, tisztítsa meg a 
ventilátorokat és a hőcserélőt.

A szellőzőrendszer elemei (légcsatornák, diffúzorok, 
zsaluk, rácsok) eltömődtek, megsérültek vagy zárva 
vannak.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szellőzőrendszer elemeit, 
például a légcsatornákat, diffúzorokat, rácsos redőnyöket, 
rácsokat.

Hideg befúvott levegő. Az elszívó oldali szűrő szennyezett. Tisztítsa vagy cserélje ki az elszívó oldali szűrőt.

Zaj, vibráció.

A járókerék szennyezett. Tisztítsa meg a járókeréklapát(ok)at.

A ventilátor vagy a ház csavara kilazult.
Húzza meg teljesen a ventilátorok vagy a ház csavaros 
csatlakozását.

Nincsenek rezgéscsillapító csatlakozók a légcsatorna 
peremein.

Építsen be rezgéscsillapító csatlakozókat.

Vízszivárgás (csak VUT    
készülékeknél)

A vízelvezető rendszer szennyezett, sérült vagy 
helytelenül van felszerelve.

Szükség esetén tisztítsa meg a leeresztő vezetéket. 
Ellenőrizze a leeresztő vezeték lejtési szögét. Győződjön meg 
arról, hogy az U-csapda vízzel fel van töltve, és a leeresztő 
csövek fagyvédettek.

TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYOK
• A készülék a  gyártó általi eredeti csomagolás dobozában tárolható száraz, zárt, jól szellőző helyiségben +5 ...+40 ˚С  közötti 

hőmérsékleten,  legfeljebb 70 %-os  relatív páratartalom mellett.
• A tárolás helye legyen mentes a korróziókeltő, a szigetelésben vagy a tömítésben kárt tevő agresszív gőzöktől vagy vegyi 

anyagoktól.
• Használjon megfelelő emelőgépet a kezelési és tárolási műveletekhez, hogy elkerülje a készülék lehetséges sérüléseit.
• A fel-, lerakodáskor tartsa be  az ilyen típusú szállítmányokra vonatkozó előírásokat.
• A berendezés szállítását bármilyen típusú szállítóeszközzel végezheti, ha közben biztosítja a csapadéktól és mechanikus sérüléstől 

való védelmét. A gyártmány szállítása csak a beépítési helyzetében engedélyezett.
• Kerülje az éles ütéseket, karcolásokat vagy durva bánásmódot a be- és kirakodás során.
• Az alacsony hőmérsékleten történő szállítás utáni első használat előtt a készüléket legalább 3-4 órán keresztül szobahőmérsékleten 

kell tartani.
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GYÁRTÓI GARANCIA
A termék megfelel a kisfeszültségű irányelvekre és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó uniós normáknak és szabványoknak. 
Ezennel kijelentjük, hogy a termék megfelel az Európai Parlament és Tanács elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó 2014/30/
EU és kisfeszültségre (LVD)  vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint a CE-megjelölésre vonatkozó 93/68/EEC tanácsi irányelv alapvető 
védelmi követelményeinek a tagállamok jogszabályai szerint az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozóan. Ez a tanúsítvány az 
adott készülék típusain végzett termékvizsgálatot követően a fenti irányelvek alapján  lett kiállítva.
A gyártó a kiskereskedelmi értékesítés után 24 hónapig garantálja a ventilátor normál működését, amennyiben a felhasználó betartja a 
szállítási, tárolási, szerelési és üzemeltetési előírásokat. 
Amennyiben garanciaidőn belül a készülékben bárminemű működési zavar keletkezik a gyártó hibája következtében, a felhasználónak 
joga van garanciális javítás keretében a készülék minden gyártási hibájának ingyenes gyári javíttatására.
A garanciális javítás magában foglalja a berendezés működésében fellépő hibák kiküszöbölésére irányuló munkát a rendeltetésszerű 
használat biztosítása érdekében  a felhasználó számára a garantált működési időtartamon belül. A hibák a készülék alkatrészeinek vagy az 
alkatrészek adott részének cseréjével vagy javításával kerülnek kiküszöbölésre.

A garanciális javításhoz nem tartozik:
• rendszeres karbantartás;
• a készülék  felszerelése/leszerelése;
• a berendezés beállítása.
A garanciális javítás elvégzéséhez a felhasználónak át kell adnia a ventilátort, a használati útmutatót a rajta lévő bejegyzett értékesítési 
dátummal, és a vásárlás tényét igazoló fizetési dokumentumot. A 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 készülék teljes szállítási készletének átadását a használati útmutatóban felsorolt tartalommal, 

beleértve a hiányzó alkatrészeket is, melyeket a felhasználó korábban eltávolított;
• 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 rendszerességgel történt;
• ha a berendezés  burkolatán és belső alkatrészeiben a felhasználó külső sérülést okozott (nem számítanak külső sérülésnek a 

berendezés telepítéséhez szükséges külső változtatások);
• ha a termék szerkezetén  illetve  működésén módosítottak;
• ha a berendezés egységeinek, alkatrészeinek és kiegészítőinek cseréje és használatuk a gyártó által nem elfogadott;
• 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 ventilátort más feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztatták, mint amilyet a használati útmutató előír;
• ha a berendezés meghibásodását elektromos hálózati túlfeszültség okozta;
• ha a készüléket a felhasználó önmaga javította;
• ha a  berendezés javítását nem a gyártó által felhatalmazott személy végezte;
• ha a berendezés szavatossági ideje lejárt;
• a berendezés szállítási szabályainak felhasználó általi megsértése;
• ha a felhasználó a berendezés előírt tárolási szabályait nem tartotta be;
• harmadik személyek jogtalan cselekedete a termékkel szemben;
• ha a berendezés meghibásodását vis major körülmények (tűzvész, árvíz, földrengés, háború, más jellegű háborús tevékenység, 

blokád) okozták;
• ha hiányzik a zárpecsét, feltéve, hogy a használati útmutató előírja a meglétét;
• hiányzik a használati útmutató a bejegyzett értékesítési dátummal;
• hiányzik a készülék vásárlását igazoló fizetési dokumentum. 

A KÉSZÜLÉK FOLYAMATOS, ZAVARMENTES MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA BE A 
JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐÍRÁSAIT.

A FELHASZNÁLÓI KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, HOGY A 
FELHASZNÁLÓ ÁTADJA A KÉSZÜLÉKET, A  BERENDEZÉS MEGVÁSÁRLÁSÁNAK TÉNYÉT 

IGAZOLÓ FIZETÉSI BIZONYLATOT ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A  BEJEGYZETT 
ÉRTÉKESÍTÉSI DÁTUMMAL.
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ÁTVÉTELI IGAZOLÁS

A termék típusa Légkezelő berendezés

Modell VUT/VUE 270  V5(B) EC

Sorozatszám

Gyártási dátum

Minőségellenőr
bélyegzője

ELADÓI INFORMÁCIÓK

Eladó szervezet

Az eladó bélyegző helye

Cím
Telefon
E-mail
Vásárlás dátuma
A berendezést hiánytalanul, a használati útmutatóval együtt átvettem, a garancia feltételeit ismerem és elfogadom.

Vevő aláírása

TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY

VUT/VUE 270  V5(B) EC típusú hővisszanyerő légkezelő berendezés telepítése, bekötése és a villamos 
hálózatra történő bekötése a jelen használati útmutató előírásai szerint.

A szerelő cég bélyegző
helye

Cég neve
Cím
Telefon
Szerelő családi és
keresztneve
Szerelés dátuma: Aláírás:
A berendezés telepítése megfelel az összes vonatkozó helyi és országos építési, elektromos és műszaki előírásnak 
és szabványnak. A szellőztető berendezés működésével kapcsolatos észrevételeim nincsenek.

Aláírás:

GARANCIAKÁRTYA

A termék típusa Légkezelő berendezés

Az eladó bélyegző helye

Modell VUT/VUE 270  V5(B) EC

Sorozatszám

Garanciális határidő

Vásárlási dátum

Szavatossági határidő

Eladó szervezet:
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