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Hő- és energiavisszanyerő légkezelő berendezés

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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TARTALOM

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• A berendezés felszerelése és üzemeltetése előtt a jelen használati útmutatót olvassa el 
figyelmesen.

• A berendezés felszerelése és üzemeltetése közben be kell tartani az adott útmutató előírásait, 
valamint használatban lévő helyi és nemzeti építészeti, villamos és műszaki normák és 
szabványok követelményeit.

• Az útmutató figyelmeztetéseit kötelezően olvassa el, mert ezek tartalmazzák a biztonságával 
kapcsolatos adatokat.

• Az útmutató szabályainak és figyelmeztetéseinek be nem tartása testi sérülést vagy a 
berendezés meghibásodását okozhatja.

• Alapos elolvasása után az útmutatót a berendezés üzemeltetésének lejáratáig meg kell őrizni.
• A berendezés továbbadásakor a jelen útmutatót az új felhasználó rendelkezésére kell 

bocsátani.

Jelen használati útmutatóban  foglaltak irányadók a műszaki, karbantartó és üzemeltető személyzet részére.
A kézikönyv a VUT/VUE 300 V2/H2 mini 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.
A jelen használati útmutatóban szereplő információk a dokumentum kiállítása idején megfeleltek a valóságnak.
A gyártó fenntartja a jogot a berendezés műszaki jellemzőinek, kialakításának, illetve termékei konfigurációjának megváltoztatására a 
legfrissebb műszaki fejlesztések alkalmazásának érdekében.
E kiadvány egyetlen részlete sem reprodukálható, nem továbbítható vagy tehető letölthetővé, hozzáférhetővé, és semmilyen nyelvre 
nem fordítható le a gyártó írásbeli hozzájárulása nélkül.

A BERENDEZÉS SZERELÉSEKOR ÉS ÜZEMELTETÉSEKOR BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• A berendezés felszerelésekor 
a villamos hálózatról való 
lecsatlakoztatása kötelező.

• A berendezés földeléséről 
gondoskodni kell!

• Fűtő vagy melegítő eszközöket 
a berendezés tápkábele mellé 
ne helyezzünk.

• A berendezés szereléséhez 
szükséges villamos eszközök 
használatakor tartsa be az 
azokra vonatkozó biztonsági 
előírásokat.

Biztonsági előírások ...................................................................................................................................................................... 2
Rendeltetés ....................................................................................................................................................................................... 4
Szállítási készlet ............................................................................................................................................................................... 4
Jelmagyarázat .................................................................................................................................................................................. 4
Műszaki jellemzők ......................................................................................................................................................................... 5
Felépítés és működési elv ........................................................................................................................................................ 6
Szerelés és üzemelés előkészítése ...................................................................................................................................... 7
Villamos hálózatra való rákötés ............................................................................................................................................. 13
Műszaki karbantartás .................................................................................................................................................................. 15
Tárolás és szállítás szabályai ..................................................................................................................................................... 18
Gyártó garanciája ........................................................................................................................................................................... 19
Átvételi igazolás .............................................................................................................................................................................. 23
Eladói információk ........................................................................................................................................................................ 23
Telepítési tanúsítvány.................................................................................................................................................................. 23
Garanciakártya................................................................................................................................................................................. 23
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• A hálózati vezeték hosszán 
önállóan ne változtasson.

• A tápkábelt ne hajlítgassa.
• Óvja a tápkábelt a sérüléstől.
• Idegen tárgyakat a tápzsinórra 

ráhelyezni tilos.

• A berendezés kicsomagolását 
végezzük óvatosan.

• Ne használjon sérült 
berendezéseket vagy kábelt a 
villamos bekötésnél.

• A berendezést a jelen 
használati útmutató 
által meghatározott 
hőmérséklettartományon kívül 
üzemeltetni tilos.

• Robbanásveszélyes közegben a 
berendezés üzemeltetése tilos.

• A vezérlőegységet vizes kézzel  
megérinteni tilos.

• A berendezés vizes kézzel 
történő szerelése és 
karbantartása tilos.

• A berendezés vízzel történő 
mosása tilos.

• Víz ne kerüljön a berendezés 
elektromos részeire.

• A berendezés gyermek általi 
üzemeltetése tilos.

• Műszaki karbantartáskor a 
berendezést le kell  kapcsolni a 
táphálózatról.

• A berendezés közelében ne 
legyenek robbanásveszélyes és 
gyúlékony anyagok.

• Szokatlan zajok vagy füst 
észlelésekor a berendezést 
kapcsolja ki és forduljon a 
szervizhez.

• Működés közben a 
berendezést ne nyissuk ki.

• A berendezés légáramlatát nyílt 
lángra ráirányítani nem szabad.

• A berendezés működésekor a 
légcsatornát ne zárjuk el.

• A berendezés folyamatos 
üzemeltetésekor időnként 
ellenőrizni kell a rögzítés 
biztonságát.

• A berendezésre ráülni és más 
tárgyakat ráhelyezni nem 
szabad.

• A berendezést csak 
rendeltetésének megfelelően 
használja.

A BERENDEZÉST ÉLETTARTAMÁNAK  LEJÁRTA UTÁN KÜLÖN SZELEKTÍV GYŰJTŐBEN 
KELL ELHELYEZNI. 

HÁZTARTÁSI HULLADÉKGYŰJTŐBE HELYEZNI TILOS!
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SZÁLLÍTÁSI KÉSZLET

Megnevezés Szám

Berendezés 1 db.
Használati útmutató 1 db.
Vezérlőegység 1 db.

Szerelődoboz falba süllyesztett telepítéshez (csak A14 vezérlőegységgel rendelkező berendezéseknél) 1 db.
Szerelődoboz falra telepítéshez (csak A14 vezérlőegységgel rendelkező készülékeknél) 1 db.
Lefolyócső 1 db.
Bekötőszett 1 db.
Csomagolódoboz 1 db.

VUT 300 V 2 mini EC
Motortípus
EC – elektronikus szabályozású 

Kompakt kialakítás
A berendezés változata
Csőcsonkok elhelyezése
V – függőleges
H – vízszintes elhelyezés

Névleges légszállítás [m3/h]
Berendezés sorozata
VUT – hővisszanyerő szellőztető berendezés 
VUE – energiavisszanyerő szellőztető berendezés

JELMAGYARÁZAT

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.

RENDELTETÉS
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 megtisztított befújt 
levegőt.
A termék nem alkalmas a magas páratartalmú helyiségek (úszómedencék, szaunák, üvegházak stb.) szellőzésének megszervezésére.
A hővisszanyerő berendezés elősegíti a hőenergia megtakarítását, ami fontos jellemzője az energiatakarékos helyiségeknek. 
 A berendezés egy rendszer eleme, önálló üzemeltetésre nem alkalmas.
A berendezés folyamatos üzemelésre alkalmas.
A berendezésen áthaladó levegő ne tartalmazzon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, vegyileg aktív gőzöket, port, kormot, 
más szilárd szennyeződéseket, zsírt, ragacsos anyagokat vagy olyan közeget, amely a káros anyagok (méreg, por, kórokozók) kialakulásának 
kedvez. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

MODELL VUT 300 V2/H2 mini EC VUE 300 V2/H2 mini EC*

Tápfeszültség [V /50 (60) Hz] 1~ 230

Berendezés maximális teljesítménye [W] 165

Berendezés által felvett maximális áram [A] 1.3

Maximális légszállítás [m3/h] 300

Hangnyomásszint (3 m) [dBA] 33

Áramoltatott levegő hőmérséklete [°C] -25...+60

Szigetelés 20 mm-es ásványi gyapot

Elszívó oldali szűrő G4 

Befúvó oldali szűrő G4, F8

Csatlakozó légvezetékek átmérője [mm] Ø125

Tömeg [kg] 32 28

Hővisszanyerés hatásfoka** [%] 55 - 79 51 - 73

A nedvesség visszanyerésének hatásfoka** [%] 26 - 45

Rekuperátor típusa Keresztáramú

Rekuperátor anyaga Polisztirol Polimerizált cellulóz

Energiahatékonysági osztály A2 vezérlővel ellátott egységekhez B C

Energiahatékonysági osztály A14 vezérlővel ellátott egységekhez A

*A készülékek entalpiás hővisszanyerővel vannak ellátva, amely nem igényli a kondenzvíz elvezetését. 
**A hő/páratartalom visszanyerés hatékonyságát az EN 13141-7 szabvány határozza meg.

VUT/VUE 300 V2 mini EC                                                                                           VUT/VUE 300 H2 mini EC

287 287
810

714

447 447

C

495

154

78

105

246 154 80

B

Aø122

ø122

ø18

B A

171

135

42 143

714C

MODELL A B C

VUT/VUE 300 V2 mini EC A2 150 110 43

VUT/VUE 300 H2 mini EC A2 150 110 43

VUT/VUE 300 H2 mini EC A14 198 255 63

VUT/VUE 300 H2 mini EC A14 164 295 63

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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FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉSI ELV
A berendezés az alábbi elv szerint működik: a berendezés az elhasználódott meleg levegőt beszívja, ami áthalad az elszívó ágba 
épített levegőszűrőn, majd átáramlik a hővisszanyerőn, ahonnan az elszívó ventilátor a kültérbe szállítja. A kültéri hideg levegő belép 
a berendezésbe, ahol azt a beszívó szűrők megtisztítják. Ezután a levegő áthalad a hővisszanyerőn és a befúvó ventilátor segítségével 
közvetlenül a helyiségbe áramlik. 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 hőveszteségeket, amely 
csökkenti az üzemeltetési költségeket a hideg időszakokban.

BERENDEZÉS MŰKÖDÉSI ELVE

Helyiségből Kidobott levegő

Helyiségből Kidobott levegő

Bejövő 
levegő

Elhasznált 
levegő

Bejövő levegőElhasznált levegő

VUT/VUE 300 V2 mini EC VUT/VUE 300 H2 mini EC

Eljegesedés elleni védelem
A hőcserélő fagyás elleni védelme érdekében a berendezést a vezérlőegységtől függően hőérzékelővel (A14 vezérlőegységgel rendelkező 
berendezések esetén) vagy termosztáttal (A2 vezérlőegységgel rendelkező berendezéseknél) kell felszerelni. Az érzékelő a hőcserélő 
után, a kifúvó légcsatornában található. Eljegesedés veszélye esetén a befúvó ventilátor kikapcsol és az elszívott meleg levegő felmelegíti 
a rekuperátort. Az érzékelő vagy a termosztát válaszhőmérsékletének ajánlott értéke + 3 ° С (a rekuperátor mögötti elszívott levegő 
hőmérséklete). Szükség esetén ez a beállítás szoftverrel módosítható. Termosztát esetén ez az alapérték megváltoztatható, ha a gombot 
a kívánt helyzetbe állítja. 

BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

Kifúvó légszűrő Beszívó légszűrő

Vezérlőegység 

Vezérlőegység

Befúvó oldali ventilátor

Befúvó oldali ventilátor

Rekuperátor

Kondenzvíz gyűjtő tálca

Kondenzvíz gyűjtő tálca

Kondenzvíz ürítő cső

Kondenzvíz ürítő cső

Páratartalom-érzékelő 
(opcionális) (csak A14 automatikához)

Páratartalom-érzékelő 
(opcionális) (csak A14 automatikához)

Fokozott szűrési osztályú beszívó légszűrő

Beszívó légszűrő

Fokozott szűrési osztályú beszívó légszűrő

Az elszívott levegő hőmérséklet érzékelője 
(csak A14 automatikához)

Rekuperátor

Az elszívott levegő hőmérséklet érzékelője 
(csak A14 automatikához)

Elszívó ventilátor

Elszívó ventilátor

Termosztát (csak A2 automatikához)

Termosztát (csak A2 automatikához)

Kifúvó légszűrő

VUT/VUE 300 V2 mini EC

VUT/VUE 300 H2 mini EC
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SZERELÉS ÉS ÜZEMELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

A telepítéskor ügyeljünk rá, hogy karbantartás vagy javítás esetén a berendezés könnyen hozzáférhető legyen.
A berendezés telepítési helyének kiválasztását követően győződjön meg arról, hogy a szervizpanel szabadon nyitható-e.
Az optimális üzemi teljesítmény biztosítása és a légáramlási turbulenciával járó aerodinamikai veszteségek csökkentése érdekében a 
berendezés mindkét oldalán egyenes légcsatornával csatlakozzon.

Az egyenes légcsatorna szakaszok minimális hossza: 
bemeneti oldalon - 1 légcsatorna átmérőjével azonos;
kimeneti oldalon - 3 légcsatorna átmérőjével azonos.

Abban az esetben, ha valamelyik csőcsonkról a légcsatorna hiányzik vagy nagyon rövid, a berendezés belső részeit meg kell védeni az 
idegen tárgyak esetleges bekerülésétől. 
A ventilátor védelmét az idegen tárgyaktól ilyen esetben a csonkra helyezett védőráccsal vagy más védőhálóval (melynek lukmérete 
<12.5 mm) kell biztosítani.
Szereléskor biztosítsa a berendezéshez való hozzáférést a karbantartási vagy javítási munkák elvégzéséhez. 
A berendezést sík falra kell felszerelni.
Ha a készüléket egyenetlen felületre helyezi, a szerelvényház deformálódhat, ami zavarhatja a megfelelő működését.
A berendezés padlóra vagy falra szerelésre tervezett. Falra szerelés esetén a tartó rögzítése három tiplis csavarral történik (nem szállítási 
tartozék).

BERENDEZÉS FALRA TELEPÍTÉSE
1. A szerelés helyének kiválasztásakor biztosítson a berendezés kezeléséhez szükséges távolságokat.

VUT/VUE 300 V2 mini EC

VUT/VUE 300 H2 mini EC

min 250 mm

min 250 mm

min 500 mm

min 500 mmmin 250 mm

min 250 mm

min 250 mm

A TERMÉK FELSZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT.

A BERENDEZÉS SZERELÉSÉT  CSAK SZAKÉPZETT, MINŐSÍTETT SZAKEMBER VÉGEZHETI, 
AKI RENDELKEZIK A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKKAL ÉS ANYAGOKKAL.
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2. Szerelje fel a szerelőkonzolokat a falra. Rögzítéskor a berendezés súlyával és a fal anyagával számolni kell.

260 mm

 3. Rögzítse a berendezést a konzolokhoz, és erősítse a háromszög alakú rögzítő elemeket a konzolokra.

  A BERENDEZÉS FELFÜGGESZTETT TELEPÍTÉSE 
A szerelés helyének kiválasztásakor biztosítson a berendezés kezeléséhez szükséges távolságokat. 
Szerelés U-alakú szerelőkonzolokkal (csak a VUE berendezésekhez)
Rögzítse a szerelőkonzolokat a mennyezetre.
A konzol rögzítését a mennyezet anyaga és a berendezés súlyának figyelembevételével kell elvégezni. 

260 mm

Rögzítse a berendezést a konzolokra, és rögzítse a háromszög alakú rögzítő elemeket a konzolokra.

min 400 mm m
in

 2
50

 m
m
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Telepítés L alakú konzolra (szervizpanel alulról, ez a telepítés csak VUE berendezéseknél megengedett)
A berendezést fel lehet szerelni közel a mennyezethez, vagy a menetes rudakkal fel lehet függeszteni.
 

Rezgéscsillapító gumi

Tiplik

Csavar

Menetes rúd
Anyacsavar

Alátét

Alátét

Rezgéscsillapító gumi

Csavaranya biztosítóanyával

min 400 mm
min 400 mm

Telepítés L alakú szerelőkonzolok segítségével (bal oldali szervizpanellel)

min 250 mm

min 400 mm

BERENDEZÉS PADLÓRA TELEPÍTÉSE
Helyezze a készüléket előkészített aljzatokra legalább 150 mm-es magasságon, hogy elegendő hozzáférést biztosítson a vízelvezető 
csőnek a szifonhoz való csatlakoztatásához és a kondenzvízelvezető rendszer felszereléséhez.

150 mm 150 mm

A BERENDEZÉST SÍK FELÜLETRE KELL FELSZERELNI.
A KÉSZÜLÉK EGYENETLEN FELÜLETRE VALÓ TELEPÍTÉSE A HÁZ ELMOZDULÁSÁHOZ 

VEZETHET, AMI AKADÁLYOZHATJA ANNAK MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉT.
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HV2 PÁRATARTALOM-ÉRZÉKELŐ FELSZERELÉSE (CSAK A14 AUTOMATIKÁVAL RENDELKEZŐ LÉGKEZELŐ EGYSÉGEKHEZ)
HV2 páratartalom-érzékelő nem része a szállítási készletnek, külön rendelhető meg.
Szerelje fel a páratartalom-érzékelőt a rekuperátor előtti elszívó légcsatornában lévő rögzítőbe, és csatlakoztassa a páratartalom-érzékelő 
csatlakozóját a vezérlőegység megfelelő csatlakozójához (lásd a külső eszközök csatlakoztatási rajzát).

PÁRATARTALOMÉRZÉKELŐ SZERELÉSÉNEK BEMUTATÁSA A VUT/VUE 300 H2 MINI EC A14 BERENDEZÉS ALAPJÁN

Páratartalomérzékelő

Rögzítés

Kifúvó 
csatlakozás

Csatlakozó 
a vezérlőegységhez

Csatlakozó 
a vezérlőegységhez

KARBANTARTÁSI OLDAL MEGVÁLTOZTATÁSA
Győződjön meg róla, hogy a karbantartási oldal megfelelően van kiválasztva. A készülék telepítése olyan legyen, hogy biztosítson könnyű 
hozzáférést a szervizpanelhez a műszaki és karbantartási munkák alkalmával.

.

Elhasznált 
levegő

Elhasznált 
levegő

Kintről

Kültéri 
levegő

Kidobott 
levegő

Kidobott 
levegő

Befúvott 
levegő

Befúvott 
levegő

Elhasznált 
levegő

Kültéri 
levegő

Kidobott 
levegő

Befúvott 
levegő

Elhasznált 
levegő

Kültéri 
levegő

Kidobott 
levegő

Befúvott 
levegő

VUT/VUE 300 V2 mini EC 
(baloldali kivitelezés)

VUT/VUE 300 V2 mini EC
(jobboldali kivitelezés)

VUT/VUE 300 H2 mini EC 
(baloldali kivitelezés)

VUT/VUE 300 H2 mini EC
(jobboldali kivitelezés)Mep
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1. A retesz kioldófüleit pattintsa ki. 
 Nyissa ki és távolítsa el a szervizpanelt.
 Lazítsa meg a csavarokat, amelyek rögzítik a reteszeket, és távolítsa el azokat.

 2. Lazítsa meg a négy kézi csavart és távolítsa el a függesztő konzolokat. Ezután a hátsó lap levételéhez csavarja ki a 6 db csavart. 
A berendezés ellenkező oldalán szerelje fel a hátsó panelt.

3. Helyezze a reteszeket és a szervizpanelt a másik oldalra.

A karbantartási oldal megváltoztatását a VUT/VUE 300 V2 mini EC berendezés vonatkozásában mutattuk be.
A VUT/VUE 300 H2 mini EC berendezés  karbantartási oldalának megváltoztatását ugyanígy kell végrehajtani.
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KONDENZVÍZGYŰJTŐ RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA.
300 VUT V2/H2 mini EC hővisszanyerő berendezésekben a kondenzvíz elvezetése szükséges.
A leeresztő cső furata a berendezés alján található. 
Távolítsa el a dugót a lyukból, nyissa ki a szervizpanelt és szerelje be a szállítási készletben található vízelvezető csőcsonkot. Majd az SG-32 
szifon készlet (külön beszerezhető) felhasználásával csatlakoztassa az elvezető csőcsonkot a csatornarendszerhez. A csővezetékek lejtése 
legalább 3° legyen.

Csatlakozócső min 3°

Csatornarendszer

Ø 32 mm-es 
csatornacső

Szifon

Csatorna 
csatlakozás

A VUE 300 V2 / G2 mini EC változatokhoz nincs szükség kondenzvíz elvezetésre, mivel ezek entalpia membrán rekuperátorral vannak 
felszerelve.
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KÜLSŐ KAPCSOLÁSI RAJZ AZ A2 AUTOMATIKÁHOZ
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Táp 230 V/50 (60) Hz

VILLAMOS HÁLÓZATRA KÖTÉS

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

VILLANYSZERELŐ VÉGEZHETI.
A BERENDEZÉS NÉVLEGES ELEKTROMOS PARAMÉTEREI A GYÁRTÓ CÍMKÉJÉN  

TALÁLHATÓK.

A BELSŐ CSATLAKOZÁSOK ÁTALAKÍTÁSA TILOS ÉS A GARANCIA ELVESZTÉSÉVEL JÁR!

A BERENDEZÉS TÁPKÁBELÉNEK ÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG 
KÁBELEINEK PÁRHUZAMOS VAGY KÖZELI LEFEKTETÉSE 

TILOS! A VEZÉRLŐEGYSÉG KÁBELÉNEK LEFEKTETÉSEKOR A 
KÁBELFELESLEG FELTEKERCSELÉSE TILOS.

• A gyártmány 1~230 V/50 (60) Hz paraméterekkel rendelkező elektromos hálózathoz csatlakoztatható a villamos bekötési rajz szerint.
• A gyártmányt szigetelt vezetékek (kábelek, drótok) segítségével kell csatlakoztatni. A vezetékek keresztmetszetének kiválasztásakor 

számolni  kell a maximális megengedett terhelési árammal, valamint a vezeték típusától, szigetelésétől, hosszától és a telepítés módjától 
függő vezetékmelegedési hőmérséklettel. A külső bemenetet QF megszakítóval kell felszerelni, amely a fix áramellátó hálózatba van 
építve, és rövidzárlat vagy túlterhelés esetén megszakítja az elektromos áramkört. A berendezés azonnali kikapcsolásának biztosítása 
érdekében  a külső kapcsoló legyen könnyen hozzáférhető. A megszakító névleges áramának nagyobbnak kell lennie, mint a termék 
maximális áramfogyasztása (lásd «Műszaki adatok»). A megszakító névleges árama kiválasztható a szabvány sorozatból a csatlakoztatott 
gyártmány maximális áramát követve. A megszakító nem szerepel a szállítási készletben, külön megvásárolható.
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KÜLSŐ KAPCSOLÁSI RAJZ AZ A14 AUTOMATIKÁHOZ 
Az A14 vezérlőegység csatlakoztatása
A vezérlőegység és a berendezés csatlakoztatására szolgáló kábel műszaki követelményei: típus – 4x0,25 mm2, hosszúság – 10 m-ig.
A vezérlőegységet csatlakoztatni kell az X2 sorkapocs 8,9, 10 és 11 kapcsaihoz (lásd a külső eszközök csatlakoztatási rajzát).
Opcionálisan a berendezés vezérlőegységének bukó vázán lévő X2 kapocsléchez csatlakoztathatóak kiegészítő külső vezérlőegységek. 
A berendezéshez való további csatlakozásokat szaggatott vonallal mutatjuk be a külső bekötési rajzban.
Automata tűzjelző rendszer érintkezőjének (PK) csatlakozása
Automata tűzjelző rendszer érintkezőjének csatlakozása esetén az 1 és 2 kapcsok közti kötést meg kell szüntetni. 
A tűzjelző vezérlőegységének jelzésére az alaphelyzetben zárt feszültségmentes érintkező megszakítja a berendezés vezérlési láncát és 
áramtalanítja a készüléket.
Külső vezérlőeszköz érintkezőjének csatlakoztatása, például C02 (N0, C) érzékelő
Csatlakoztassa a CO

2
 érzékelőt a 6, 7 kapcsokhoz. Ebben az esetben a csatlakoztatás az alaphelyzetben nyitott feszültségmentes érintkező 

segítségével történik, zárt állapotában a készülék maximális sebességre kapcsol. 
HV2 (+U, 0-1OV, GND) páratartalom-érzékelő bekötése
Csatlakoztassa a HV2 páratartalom-érzékelőt (nem tartozéka a szállítási készletnek, külön beszerezhető) az elszívó csőcsonk oldaláról a 
vezérlőegység oldalfalán kivezetett csatlakozóhoz, a külső berendezések bekötési rajza szerint.
Külső légszelepek csatlakoztatása (SM1 - befúvó, SM2 - kifúvó)
A szelepek és hajtásuk nem tartozéka a szállítási készletnek, külön megrendelhetőek. 
A szelepekhez 230 V-os 2-állású LF 230 BELIMO típusú zsalumozgató motort alkalmaznak.
A szelepek vezérlését a 12 és 13-as kapcsokhoz (ld. külső berendezések bekötési rajzát) csatlakoztassa.

Külső berendezések bekötési rajza
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A berendezés műszaki karbantartását évente 3-4 alkalommal végezzük. 
Ez magában foglalja a látható sérülések és működési hibák vizsgálatát, 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. 
Szűrők cseréjéhez (ld. 17 oldalon található ábrát) végezze el a következőket:
1. Csatolja le a reteszeket. 
2. Az ajtót nyissa ki. 
3. Vegye ki a szűrőket.

2. Ventilátorok karbantartása (évente egyszer).
Attól függetlenül, hogy a szűrők és a rekuperátor műszaki karbantartását rendszeresen végezzük, a ventilátorokban mégis tekintélyes a 
por felhalmozódása, ami a berendezés teljesítőképességének és a helyiségbe beáramló levegő mennyiségének csökkenését okozhatja.
A ventilátorok tisztításához használjon rongyot vagy puha kefét. 
Tisztításkor a lapát sérülésének elkerülése érdekében vizet, agresszív oldószereket, éles tárgyakat ne alkalmazzon.

3. Hővisszanyerő műszaki karbantartása (évente egyszer).
Attól függetlenül, hogy a szűrők műszaki karbantartását rendszeresen végezzük, a rekuperátor egységen a porlerakódások 
felhalmozódhatnak. 
A hőcserélés hatékonyságának biztosítása érdekében a rekuperátort rendszeresen kell tisztítani. 
Tisztításához a rekuperátort vegye ki a berendezésből és mossa le folyékony semleges mosószeres vízoldattal, majd száraz állapotban 
tegye vissza a berendezésbe.
A hővisszanyerő és a szűrők eltávolításának lépései a következők (ld. 19.oldalon található ábrát):
1. Csatolja le a reteszeket és vegye ki az alsó lapot.
2. Az ajtót nyissa ki.
3. Vegye ki a rekuperátort.

4. Kondenzvíz ürítőrendszerének műszaki karbantartása (4-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 
szifont és az ürítőrendszert tisztítsa ki .

5. Friss levegő befúvó légáramlatának ellenőrzése (2-szer évente).
A befúvó rács falevelek és más szennyeződések általi elszennyezettsége miatt a berendezés hatékonysága, azaz a beáramló levegő 
mennyisége lecsökken. 
A befúvó 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 porlerakódások, ami a berendezés teljesítőképességének csökkenését okozza. 
A légvezetékek műszaki karbantartása periodikus tisztításukat vagy cseréjüket feltétlezi.

MŰSZAKI KARBANTARTÁS

BÁRMELY KARBANTARTÁSI MUNKÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT ÁRAMTALANÍTSA A 
BERENDEZÉST.

A VÉDELEM ELTÁVOLÍTÁSA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK LE VAN-E 
KAPCSOLVA AZ ÁRAMELLÁTÁSRÓL.
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BERENDEZÉS MŰSZAKI KARBANTARTÁSA

1.

2.

3.

4.
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Lehetséges hibák és elhárításuk módja 

Felmerült hiba Valószínű ok Hibaelhárítás

Ventilátor (ventilátorok) 
nem indul

A berendezés nincs csatlakoztatva az elektromos 
hálózathoz.

Győződjön meg a táphálózat helyes bekötéséről, ellenkező esetben 
szüntesse meg a hibát.

Hideg a beáramló levegő
Eltömődött az elszívó ventilátor. Tisztítsa vagy cserélje ki az elszívó oldali szűrőt.

Hőcserélő eljegesedése.
Ellenőrizze, van-e  jég a rekuperátorban. Eljegesedés esetén várjon, 
amíg el nem olvad, és csak utána kapcsolja vissza a berendezést.

Alacsony levegőszállítás

Eltömődtek a szűrők, a ventilátor vagy a 
rekuperátor elszennyeződött.

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

Szellőztetési rendszer elszennyeződött vagy 
meghibásodott.

Tisztítsa meg a szellőzőrendszer alkatrészeit. Cserélje ki a sérült 
alkatrészeket.

Zaj, rezgés
Elszennyeződött a ventilátor lapát. Tisztítsa meg a ventilátorok lapátjait.

Kilazult a ház vagy a ventilátor csavarkötése. Húzza meg a ventilátor vagy a ház rögzítőcsavarjait.

Vízszivárgás (csak a 
VUT V2/H2 300 mini EC 
berendezések esetén)

Elszennyeződött vagy rosszul kialakított a 
vízelvezető fővezeték.

Tisztítsa meg a lefolyó csövét. Ellenőrizze a lefolyó lejtését, győződjön 
meg a szifon vízzel való feltöltéséről és a lefolyó csövek eljegesedés 
védelméről.

Kigyullad a riasztásjelző 

 a vezérlőn (csak 
automata A14-es 
egységeknél)

Vezérlőegység és berendezés közötti 
kommunikáció hiánya (kábel vagy az egyik 
vezeték szakadása).

Multiméter segítségével győződjön meg a vezérlőegység és a 
berendezés közötti kommunikációs vezetékek és tápkábelek 
sértetlenségéről. Ha nem tudja elhárítani a hibát, lépjen kapcsolatba 
a garanciális szervizzel.

Helytelen kábelbekötés.

Győződjön meg róla, hogy a kábel bekötése megfelel a 14. oldalon 
található követelményeknek.
Ellenkező esetben telepítse a kábelt a követelményeknek 
megfelelően.
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• Tárolja a berendezést a gyári dobozában, száraz, zárt és jól szellőztetett helyiségben +5 ... + 40 ° C hőmérséklet között, és a relatív 
páratartalom ne haladja meg a 70 % -ot.

• A tárolási területen ne legyenek korróziót okozó, vagy a tömítéseket és szigetelést tönkretevő vegyi adalékanyagok vagy agresszív 
kipárolgások.

• A ki- és bepakolási munkához használjon megfelelő emelőgépeket, hogy a szellőztető esetleges sérülését elkerülje.
• Fel- és 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 és a durva kezelést a be- és kirakodásnál.
• Az alacsony hőmérsékleten történő szállítás utáni  első használat előtt a gyártmányt legalább 3-4 órán keresztül szobahőmérsékleten 

kell tartani.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI
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A berendezés megfelel az európai normáknak és szabványoknak, a kisfeszültségről és elektromágneses kompatibilitásról szóló direktíváknak.
Teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a termék megfelel az Európai Parlament és Tanács 2014/30/EU elektromágneses kompatibilitásról 
szóló (EMC), és a kisfeszültségű berendezésekről szóló (LVD)  2014/35/EU direktívának, valamint a CE márkázásra vonatkozó  93/68/EEC 
tanácsi direktívának.
A jelen bizonylatot a fent említett termék mintáin elvégzett próbák alapján adtuk ki.
A gyártó garanciája a kiskereskedelmi eladás napjától számítva 24 hónap azzal a feltétellel, hogy a felhasználó a szállítás, a tárolás, a 
szerelés és az üzemeltetés szabályait betartotta. 
Amennyiben garanciaidőn belül a berendezés működési zavara gyártási hiba következtében keletkezett, a felhasználónak joga van 
garanciális javítás keretében ingyenesen elháríttatni a hibát.
Garanciális javításhoz tartozik a berendezés működési hibáinak elhárítása a berendezés rendeltetésszerű használatának biztosításához a 
garanciális idő alatt. A hibák megszüntetése a berendezés  összetevő elemeinek vagy alkatrészeinek cseréjével vagy javításával történik.

Garanciális javításhoz nem tartozik:
• rendszeres karbantartás;
• a berendezés felszerelése/leszerelése;
• a berendezés beállítása.
Garanciális javítás érdekében a felhasználónak be kell nyújtani a következőket: a berendezést, a használati útmutatót az eladás dátumának 
pecsétjével és a vásárlás tényét igazoló számlát. A berendezés modelljének meg kell egyeznie a  használati útmutatóban feltüntetett 
modellel. Garanciális szerviz ügyében forduljon az eladójához.

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

leszerelt egységeit is;
• ha ellentmondás van a légkezelő csomagolásán, illetve a használati útmutatóban feltüntetett modell és típus között;
• ha a berendezés felhasználó által végzett karbantartása nem az előírt időben történt;
• ha a berendezés  burkolata és belső egységei  sérültek (nem számítanak külső sérülésnek a berendezés telepítéséhez szükséges külső 

változtatások);
• 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 üzemeltetési utasításait nem tartotta be;
• ha a szellőztetőt 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 berendezés garanciaideje 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 jogsértő cselekménye 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 utasítás előírja a meglétét;
• hiányzik a használati utasítás a bejegyzett értékesítési dátummal;
• hiányzik a berendezés vásárlását igazoló számla.

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

A FELHASZNÁLÓ GARANCIÁLIS IGÉNNYEL CSAK A KÉSZÜLÉK, A GARANCIAJEGY, A 
SZÁMLA ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓN AZ ELADÁS DÁTUMÁNAK BEMUTATÁSÁVAL 

ÉLHET.

GYÁRTÓ GARANCIÁJA
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ÁTVÉTELI IGAZOLÁS

A termék típusa Hő- és energiavisszanyerő légkezelő berendezés

Modell VUT / VUE 300___ mini EC A _____

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 300___ mini EC A _____ típusú hővisszanyerős 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 Hő- és energiavisszanyerő légkezelő berendezés

Az eladó bélyegző helye

Modell VUT / VUE 300___ mini EC A _____

Sorozatszám

Gyártási dátum

Vásárlási dátum

Garanciális határidő

Eladó szervezet:

Mep
ok

erk
ft.h

u



V161HU-03

Mep
ok

erk
ft.h

u


	Biztonsági előírások
	Rendeltetés
	Szállitási készlet
	Jelmagyarázat
	Műszaki jellemzők
	Felépités és működési elv
	Szerelés és üzemelés előkészitése
	Villamos hálózatra való rákötés
	Műszaki karbantartás
	Szállitás szabályai
	Gyártó garanciája
	Átvételi igazolás
	Eladói információk
	Telepítési tanúsítvány
	Garanciakártya




