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VUT ... H przeznaczona jest do oczyszczania powietrza oraz nagrzewania dostarczonego 
do systemu z pomoc¹  wymiennika ciep³a czystego powietrza, nie zawieraj¹ cego: 

œ rodków ³atwopalnych i wybuchowych, chemicznie aktywnych oparów, py³u, sadzy itd., a 
tak¿ e do odprowadzenia powietrza z pomieszczeñ , wymiany powietrza w 
pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych (domy wolnostoj¹ ce, biura, sale 

konferencyjne oraz inne pomieszczenia).

VUT ... H jest urz¹ dzeniem maj¹ cym za zadanie oszczê dzanie energii cieplnej poprzez 

utylizacjê  ciep³a, jest jednym z elementów technologii odzysku ciep³a w pomieszczeniach. 

Wykorzystywana jest do monta¿ u systemu kana³ów okr¹ g³ych lub te¿  poprzez 
zastosowanie odpowiednich ³¹ czników i reduktorów  do monta¿ u systemu kana³ów 

p³askich.

VUT ... H jest elementem systemu i nie stanowi samodzielnego urz¹ dzenia 
eksploatacyjnego.

- Centrala wentylacyjna VUT ... H  -1 szt.
- przenoœ ny sterownik (wy³¹ cznik)  -1 szt.
  (d³ugoœ æ kabla L = 2 m)

- instrukcja obs³ugi  -1 szt.

- skrzynia  -1 szt.
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Przeznaczenie

Elementy
sk³adowe
urz¹dzenia

Przedstawiony materia³ zawiera opis techniczny, instrukcjê  obs³ugi, informacje na temat 
pod³¹ czenia i sterowania urz¹ dzeniem oraz kartê  gwarancyjn¹ . 

Centrala wentylacyjna z funkcj¹  odzysku ciep³a VUT ... H 

(dalej nazywana VUT ... H).

Wstêp

VUT H
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VUT ... H znajduje zastosowanie w przestrzeni zamkniê tej przy temperaturze otaczaj¹ cego 
o opowietrza od +1 C do +50 C.

W zakresie ochrony przed pora¿ eniem pr¹ dem VUT ... mini zaklasyfikowana jest do 

kategorii urz¹ dzeñ  I klasy.
W zakresie ochrony przed kontaktem z elementami niebezpiecznymi oraz penetracji wody:
 - silniki wykorzystywane w VUT ... H posiadaj¹  wspó³czynnik IP 44 (ochrona przed 

elementami równymi lub wiê kszymi od 1,0 mm; odporne na chlapanie wody);
 - VUT ... H zamontowana w rurze zaklasyfikowane jest do urz¹ dzeñ  o wspó³czynniku 

IP 22 (ochrona przed elementami wiê kszymi od 12,5 mm, ochrona przed pionowo 
oopadaj¹ cymi kroplami wody, kiedy os³ona jest pod k¹ tem 15 .

Dane
techniczne

VUT   XXX   H
Typ urz¹dzenia

Przyklad oznaczenia referencyjnego:
3Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep³a o zakresie wydajnoœci 150-350 m /h, z rurami rozga³êŸnymi 

rozmieszczonymi poziomo: VENTS VUT 350 H.

VUT - wentylacja z odzyskiem ciep³a
3 Zakres wydajnoœci, m /h

Rozmieszczenie rur rozgaleznych

(150-350), (300-500), (340-530), (350-600)

SCHEMAT 
OZNACZENIA 

REFERENCYJNEGO 
URZ¥DZENIA

H- poziome

Wymiary i
parametry

Podstawowe wymiary  podane s¹  w 
tabeli nr 1 oraz na rysunku nr 1.  
Parametry oraz wskaŸ niki termodynamiczne 
opisuje tabela nr 2.

VUT ... H
Typ

Wymiary w mm, nie wiê cej ni¿ :

832 603 415 125

832 603 415 150

832 603 415 160

832 603 415 200

Tabela 1

A B C D

VUT H

VUT 350 H 

VUT 500 H

VUT 530 H

VUT 600 H
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D
D

D
D

À Ñ

B

Tabela 2

150-350 230 260 1,16

1350

61-78 35

300-500 230 300 1,32 1100 58-88 35

340-530 230 300 1,32 1100 58-88 35

350-600 230 390 1,72

1150

55-85 35

Wydajnoœ æ,
3 m /h

Ciœ nienie,
 Pa

Napiê cie,
 przy 50 HZ, 

V

Moc 
wentylatora, 

W

r.p.m.
Poziom 
ha³asu, 
dBA 3m

O d z y s k 
c i e p ³ a , 

%

Masa, 
kg

200-300

250-350

250-350

250-350

24-45

28-47

28-47

32-48

Dopuszczalne odchylenia napiê cia od wartoœ ci nominalnej podanej w Tabeli nr 2  nie wiê cej +/-  9-14%.

VUT ... H wyposa¿ ona jest w czytnik temperatury (termoregulator), który chroni wymiennik ciep³a prze 

zamarzaniem.

Pobór 
nap i ê c i a , 

A

Rysunek 1

Typ

VUT H

VUT 350 H 

VUT 500 H

VUT 530 H

VUT 600 H
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Przy pod³¹ czeniu i eksploatacji VUT ... H nale¿ y stosowaæ siê  do:
Instrukcji obs³ugi centrali wentylacyjnej VUT ... H; Œ wiadectwa Zgodnoœ ci UE;
Dyrektywa UE w zakresie urz¹ dzeñ  mechanicznych 98/37/EEC, Za³¹ cznik II A. Wentylatory do systemów 
central wentylacyjnych z poborem powietrza ze œ rodowiska nie  eksplozyjnego;
Dyrektywa UE w zakresie niskiego napiê cia 73/23/EEC i 93/68/EEC;
EN 60 335-1 (obejmuje pozycje ze znaczkiem*) Generalne wymogi bezpieczeñ stwa w odniesieniu do 
domowych urz¹ dzeñ  elektrycznych;
EN 60 335-2-80 (obejmuje pozycje ze znaczkiem*) Generalne wymogi bezpieczeñ stwa w odniesieniu do 
domowych urz¹ dzeñ  elektrycznych Rozdzia³ 2: Specjalne wymagania w odniesieniu do wentylatorów;
Dyrektywy UE EMC 89/336/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC;
EN 61000-6-3: Kompatybilnoœ æ elektromagnetyczna Rozdzia³ 1: Ogólne wymogi dla urz¹ dzeñ  z 
przeznaczeniem do domów, biur, sklepów itp.;
EN 61000-6-2 Kompatybilnoœ æ elektromagnetyczna (EMC) Rozdzia³ 6-2: Ogólne wymogi dla urz¹ dzeñ  z 
przeznaczeniem do obiektów przemys³owych.
VUT ... H posiada 1 klasê  izolacji w zakresie ochrony przed pora¿ eniem pr¹ dem. VUT ... H bezwzglê dnie 
wymaga uziemienia. VUT ... H posiada wspó³czynnik dostê pu do elementów niebezpiecznych oraz 
przenikania wody IP 22. Przed pod³¹ czeniem VUT ... H do Ÿ ród³a zasilania nale¿ y bezwzglê dnie 
sprawdziæ czy urz¹ dzenie nie jest uszkodzone oraz czy we wnê trzu nie znajduj¹  siê  elementy mog¹ ce 
zniszczyæ mechanizm centrali.
Pod³¹ czenie VUT ... H powinno byæ wykonane przez osobê  wykwalifikowan¹  z uprawnieniami w zakresie 
elektryki.
Monta¿  i uruchomienie powinno byæ wykonane przez osobê  wykwalifikowan¹  z uprawnieniami w zakresie 
wykonywania prac wentylacyjnych.

Wymogi
bezpieczeñstwa

UWAGA !

! UWAGA 

ZABRANIA SIÊ

ZABRANIA SIÊ

Monta¿ , obs³ugê , pod³¹ czenie i naprawê  VUT ... H nale¿ y wykonywaæ tylko po od³¹ czeniu urz¹ dzenia 

od Ÿ ród³a zasilania.

Nie wykorzystywaæ VUT ... H do prac w œ rodowisku wybuchowym.                                       

Eksploatacji VUT ... H w temperaturze poza granicami okreœ lonymi niniejsz¹  instrukcj¹  a tak¿ e w 

œ rodowisku agresywnych i wybuchowych substancji.

Pod³¹ czenia do systemu wentylacji suszarni do bielizny oraz tym podobnych urz¹ dzeñ .

VUT H
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Konstrukcja
urz¹dzenia i
zasady jego
dzia³ania

Konstrukcja  sk³ada siê  z: korpusu, elementów montowanych do korpusu, skrzynki 
sterowniczej i przenoœ nego sterownika (prze³¹ cznika) po³¹ czonego z central¹  przewodem.
Konstrukcyjnie korpus  sk³ada siê  z ramy 1, do której przymocowane s¹  œ cianki 
boczne 3 oraz œ cianki boczne zdejmowane 2. Rama wykonana jest z profili aluminiowych , 
natomiast wszystkie œ cianki boczne wykonane s¹  ze stali pokrytej polimerem. Wewn¹ trz 
wszystkich œ cianek znajduje siê  warstwa termo oraz dŸ wiê koch³onnego materia³u (we³na 
mineralna). Do œ cianek bocznych  trwale przymocowane s¹  ko³nierze 4 z gumowymi 
uszczelkami w celu zapewnienia szczelnego po³¹ czenia. 
Korpus  umocowany jest na nó¿ kach 5. W zale¿ noœ ci od wykonania w sk³ad 
kompletu mog¹  wchodziæ elementy mocuj¹ ce (haki). Z pomoc¹  nó¿ ek lub haków dokonuje 
siê  osadzenia .
W bloku sterowania 16 znajduj¹  siê  elementy elektromechaniczne zapewniaj¹ ce 
automatyczn¹  sprawn¹  pracê  urz¹ dzenia.
W skrzynce sterowniczej wykonano równie¿  uk³ad elektryczny. Znajduje siê  tam 
automatyczny wy³¹ cznik 22 chroni¹ cy przed krótkim spiê ciem. Na zewnê trznej czê œ ci jednej z 
bocznych œ cianek umocowana jest puszka elektryczna 18. W puszcze elektrycznej 
umiejscowiony jest blok zaciskowy 19, do której doprowadzone s¹  przewody z bloku 
sterowniczego. Pod³¹ czenie przewodów wysokiego napiê cia oraz przewodu uziemiaj¹ cego 

 do bloku zaciskowego dokonuje siê  przy pomocy zacisku. Na wewnê trznej stronie 
pokrywy puszki elektrycznej znajduje siê  schemat pod³¹ czenia . Równie¿  na tej 
bocznej œ ciance zamontowany jest wy³¹ cznik wentylatora nawiewnego 21, umo¿ liwiaj¹ cy 
jego wy³¹ czenie w przypadku takiej potrzeby.

 wyposa¿ ona jest w przenoœ ny sterownik 20 (prze³¹ cznik), który pozwala na pracê  w 
ró¿ nym re¿ ymie. 
Zdejmowane boczne œ cianki pozwalaj¹  na obs³ugê  techniczn¹  . £atwe w obs³udze 
zaczepy 7 oraz uchwyt 8 powoduj¹ , i¿  zdjê cie bocznych œ cianek jest proste, wygodne i 
szybkie. Przy czym, w celu zapewnienia wygodnej eksploatacji urz¹ dzenia wentylacyjnego z 
funkcj¹  odzysku ciep³a, istnieje mo¿ liwoœ æ zamocowania bocznej œ cianki z uchwytem 
zarówno z jednej strony, jak i z drugiej.
Wewn¹ trz korpusu zamontowane s¹  wentylatory nawiewny 9 i wyci¹ gowy 10 wyposa¿ one w 
zagiê te do ty³u ³opatki , wymiennik ciep³a 11, filtr nawiewanego 12 i filtr odprowadzanego 13 
powietrza.

VUT ... H

VUT ... H

VUT ... H

VUT ... H

VUT ... H
VUT ... H

VUT ... H

VUT ... H

VUT H
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VUT ... H wyposa¿ a siê  w filtr powietrza nawiewanego (drobnej filtracji EU5 lub EU7, 
w zale¿ noœ ci od zamówienia) tak¿ e w filtr powietrza odprowadzanego (grubej filtracji 
EU3 lub EU 4). Filtry powietrza doprowadzanego zapobiegaj¹  przedostawaniu siê  

zanieczyszczeñ  z zewn¹ trz do pomieszczenia oraz chroni¹  elementy VUT ... H przed 
zabrudzeniem.
Filtry powietrza odprowadzanego maj¹  za zadanie chroniæ elementy VUT ... H przed 

zabrudzeniem. W trakcie pracy centrali wentylacyjnej z funkcj¹  odzysku ciep³a 
dochodzi do zanieczyszczenia filtrów, co prowadzi do zwiê kszenia nacisku na filtry, a to 

z kolei prowadzi do zmniejszenia przep³ywu powietrza przez VUT ... H. 

Przy pracy wymiennika ciep³a mo¿ liwe jest powstawanie kondensatu. Kondensat 

gromadzi siê  na palecie 14i jest odprowadzany z urz¹ dzenia poprzez 
rurkê  drena¿ ow¹  15.

W okresie letnim, kiedy nie jest potrzebny odzysk ciep³a, wymiennik ciep³a mo¿ e byæ 
zamieniony specjalnym letnim blokiem (nie wchodzi w sk³ad kompletu). W celu ochrony 
wymiennika ciep³a przed zamarzaniem w okresie zimowym (od³¹ czany jest wentylator 

nawiewny, natomiast wymienni ciep³a ogrzewany jest ciep³ym powietrzem 
dostarczanym przez wentylator wyci¹ gowy) wewn¹ trz korpusu zamontowany jest 

przekaŸ nik termoregulatora 17. Regulacja przekaŸ nika termoregulatora odbywa siê  
rê cznie poprzez przekrê canie uchwytu reguluj¹ cego do momentu ustawienia 
koniecznej minimalnej wartoœ ci uruchomienia wskaŸ nika termoregulatora. Wartoœ ci 

uruchomienia wskaŸ nika termoregulatora ustala siê  samodzielnie, w zale¿ noœ ci od 
œ rodowiska, w którym eksploatowana jest VUT ... H, od wystê powania nagrzewnicy 

kana³owej w czê œ ci nawiewnej systemu wentylacyjnego itd. Rekomenduje siê  ustalenie 

wartoœ ci uruchomienia wskaŸ nika termoregulatora przy braku wystê powania 
nagrzewnicy kana³owej w czê œ ci nawiewnej systemu wentylacyjnego na poziomie 

o+5 C

VUT H
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Rysunek 2

1.    Rama

2.    Zdejmowana œ cianka boczna

3.    Œ cianka boczna
4.    Ko³nierz z gumow¹  uszczelk¹  (T)

5.    Nó¿ ka

6.    Amortyzuj¹ ce zaczepy 
(mo¿ liwoœ æ ró¿ nego ustawienia)

7.    Zaczep

8.    Uchwyt

9.    Wentylator nawiewny

10.  Wentylator wyci¹ gowy
11.  Wymiennik ciep³a

Schemat
urz¹dzenia 

12.  Filtr powietrza odprowadzanego
13.  Filtr powietrza doprowadzanego
14.  Paleta gromadz¹ca kondensat
15.  Rurka odprowadzaj¹ca kondensat
16.  Blok sterowania
17.  PrzekaŸniki termoregulatora
18.  Puszka elektryczna
19.  Blok zaciskowy
20.  Sterownik (prze³¹cznik)
21.  Wy³¹cznik wentylatora nawiewnego
22.  Wy³¹cznik automatyczny

20

11

21

9 1017 14

4

7

5 22

15

18

19

1312

16

8

3

6

21

VUT H
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Zasady
dzia³ania i

sterowania
urz¹dzeniem

VUT ... H pracuje na zasadach opisanych na rysunku nr 3.
Ciep³e zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia dostarczane jest kana³ami do 
VUT ... H, nastê puje filtracja dostarczanego powietrza przez filtr. Nastê pnie powietrze 

przechodz¹ ce przez wymiennik ciep³a odprowadzane jest na zewn¹ trz przy pomocy 
wentylatora wyci¹ gowego.

Czyste zimne powietrze z zewn¹ trz dostarczane jest kana³ami do VUT ... H. 

Nastê puje filtracja dostarczonego powietrza przez filtr. Nastê pnie powietrze przechodzi 
przez wymiennik ciep³a i przy pomocy wentylatora nawiewnego powietrze kana³ami 
dostarczane jest do pomieszczenia.
W wymienniku ciep³a nastê puje wymiana energii cieplnej ciep³ego zanieczyszczonego 
powietrza dostarczanego z pomieszczenia z czystym zimnym powietrzem 
dostarczanym z zewn¹ trz. Zapewnia to zmniejszenie strat energii cieplnej, co skutkuje 
zmniejszeniem zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeñ  w sezonie zimowym.
W trakcie pracy VUT ... H, z powodu ró¿ nic temperatur dostarczanego i 

odprowadzanego powietrza w wymienniku ciep³a nastê puje powstanie kondensatu, 
który gromadzony jest na przystosowanej do tego celu palecie. Poprzez rurê  

drena¿ ow¹  kondensat ten odprowadzany jest z VUT ... H.

Rysunek 3

VUT H

z pomieszczenia z zewn¹trz

do pomieszczenia na zewn¹trz



11

Kierowanie prac¹  VUT ... H odbywa siê  za pomoc¹  sterownika (prze³¹ cznika) poprzez 
ustawianie ga³ki prze³¹ cznika na odpowiedni re¿ ym pracy centrali wentylacyjnej z funkcj¹  
odzysku ciep³a.
Wygl¹ d zewnê trzny sterownika (prze³¹ cznika) przedstawia rysunek 4.

Urz¹dzenie VUT ... H mo¿e pracowaæ w nastêpuj¹cych re¿ymach pracy:

   „0”  -  urz¹ dzenie VUT ... H jest wy³¹ czone;

   „1”  -  tryb pracy VUT ... H z minimalnym przep³ywem powietrza, sugeruje siê  stosowaæ 

w pomieszczeniach nie mieszkalnych w weekendy, œ wiê ta oraz w pomieszczeniach 
mieszkalnych w czasie snu;
   „2”  -  tryb pracy VUT ... H ze œ rednim przep³ywem powietrza, normalny tryb pracy 
urz¹ dzenia;
   „3”  -  tryb pracy VUT ... H z maksymalnym przep³ywem powietrza, sugeruje siê  

stosowaæ w momencie zwiê kszonego zapotrzebowania na œ wie¿ e powietrze.

Rysunek 4

0 3

1 2

VUT H
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VUT ... H powinno byæ pod³¹ czone do kana³ów o tej samej œ rednicy, a w przypadku 
³¹ czenia z kana³ami p³askimi poprzez odpowiednie ³¹ czniki nale¿ y wzi¹ æ pod uwagê  

analogiczn¹  objê toœ æ przep³ywu powietrza.

Umiejscowienie VUT ... H powinno zagwarantowaæ swobodny dostê p do zdejmowanych 
œ cianek w celu wyczyszczenia urz¹ dzenia i przeprowadzenia prac serwisowych.

Urz¹ dzenie powinno byæ mocno osadzone.
Urz¹ dzenie VUT ... H mo¿ e byæ równie¿  podwieszone, co obrazuje rysunek 5.

Pod³¹czenie i
przygotowanie

do pracy

W celu osi¹ gniê cia najwiê kszej efektywnoœ ci VUT ... H zaleca siê  takie umiejscowienie 

urz¹ dzenia, aby przed i za central¹  wentylacyjn¹  kana³ wentylacyjny znajdowa³ siê  w linii 
prostej minimum na odcinku 1 m.
Je¿ eli VUT ... H zamontowana jest przy wejœ ciu / wyjœ ciu wlotu wentylacyjnego, to 

powinna byæ ona wyposa¿ ona w kratkê  lub element (œ rednica oczek maksimum 12,5 mm), 
w celu zapobie¿ enia dostawania siê  bezpoœ rednio do wentylatorów centrali.

Rysunek 5

Sposoby 
pod³¹czenia

VUT H
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VUT ... H powinna byæ tak umiejscowiona, aby strona urz¹ dzenia, gdzie znajduje siê  rura 
oodprowadzaj¹ ca kondensat, by³a pochylona pod k¹ tem 3  (obni¿ enie o 55 mm na d³ugoœ ci 

1000 mm).

Po zamontowaniu VUT ... H nale¿ y koniecznie stworzyæ system drena¿ owy w celu 
odprowadzania kondensatu, który powinien byæ pod³¹ czony do sieci elektrycznej budynku. 

Przy tworzeniu takiego systemu niezbê dne jest zapewnienie odprowadzenia kondensatu 
VUT ... H bez ¿ adnych przeszkód.

Pod³¹ czenie VUT ... H do systemu drena¿ owego odbywa siê  poprzez po³¹ czenie kana³u 

³¹ cz¹ cego z rur¹  do drena¿ u kondensatu.
Jako kana³y ³¹ cz¹ ce systemu drena¿ owego mo¿ na zastosowaæ na przyk³ad rurki plastikowe 

o œ rednicy 20 mm.

Kana³ odprowadzaj¹ cy systemu drena¿ owego powinien koniecznie byæ pod³¹ czony do 
systemu odprowadzaj¹ cego zaprojektowanego w budynku.

W sk³ad systemu drena¿ owego powinien wchodziæ syfon, którego wymiary powinny byæ nie 
mniejsze ni¿  w tabeli nr 3.
Syfon powinien znajdowaæ siê  poni¿ ej poziomu urz¹ dzenia VUT ... H.

Schemat konstrukcji zalecanego systemu drena¿ owego z zamontowanym zaworem wodnym 
obrazuje rysunek nr 6.

Odprowadzanie
kondensatu

120 60

120 60

120 60

120 60

Tabela 3

a b
Typ

Wymiary w mm, nie wiê cej ni¿ :

VUT H

VUT 350 H 

VUT 500 H

VUT 530 H

VUT 600 H
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W zwi¹ zku z wystê powaniem zró¿ nicowanego ciœ nienia w trakcie pracy VUT ... H
zabrania siê  pod³¹ czenia kilku rurek odprowadzaj¹ cych kondensat do jednego syfonu.
Zabrania siê  odprowadzenie kondensatu na zewn¹ trz z pominiê ciem systemu kanalizacji.

Rysunek 6

1. Rurka do odprowadzania kondensatu

2. Kana³ ³¹ cz¹ cy
3. Syfon
4. Kana³ odprowadzaj¹ cy

5. System odprowadzaj¹ cy budynku

!

Konstrukcja
systemu
drena¿u

A
B

0 3

1

2

3

4

5

UWAGA 

VUT H
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Przed pierwszym uruchomieniem VUT ... H nale¿ y zalaæ system drena¿ owy (syfon) czyst¹  
wod¹  i upewniæ siê , ¿ e jest swobodny odp³yw do systemu œ ciekowego budynku. A w okresie 
zimowym nale¿ y zapewniæ ochronê  systemu drena¿ owego przed zamarzaniem poprzez 
zastosowanie izolacji termicznej elementów ogrzewaj¹ cych. 
Zmniejszenie efektywnoœ ci pracy VUT ... H, zmniejszenie stopnia oczyszczania powietrza w 
procesie jej eksploatacji nastê puje z powodu zanieczyszczenia filtrów, a tak¿ e z powodu 
osiadania kurzu na wymienniku ciep³a centrali wentylacyjnej.
Efektywnoœ æ VUT ... H  mo¿ na ustaliæ obliczaj¹ c wspó³czynnik temperatury na podstawie 
wzoru (wartoœ ci efektywnoœ ci odzysku ciep³a w ró¿ nych warunkach pracy VUT ... H  s¹  
wartoœ ciami zmiennymi i zale¿ ¹  od sk³adu fazowego nap³ywu powietrza, jego wilgotnoœ ci itd.

Gdzie:
t  -temperatura dostarczanego powietrza na wyjœ ciu z wymiennika ciep³a (do pomieszczenia);1

t  -temperatura dostarczanego powietrza przy wejœ ciu do wymiennika ciep³a (z zewn¹ trz);2

t  -temperatura odprowadzanego powietrza na wejœ ciu do wymiennika ciep³a (z 3

pomieszczenia);
U¿ ywaj¹ c powy¿ szej formu³y oraz znaj¹ c wspó³czynnik efektywnoœ ci odzysku ciep³a K  jest ef

mo¿ liwoœ æ obliczyæ temperaturê  dostarczanego powietrza na wyjœ ciu z wymiennika ciep³a (t ).1

Na przyk³ad:
Je¿ eli efektywnoœ æ rekuperacji K wynosi 63%;ef 

oTemperatura dostarczanego powietrza na wejœ ciu do wymiennika ciep³a t  wynosi 7 C;2
oTemperatura odprowadzanego powietrza na wejœ ciu do wymiennika ciep³a t  wynosi 24 C;3

oto zgodnie z powy¿ sz¹  formu³¹  otrzymujemy wartoœ æ 17,7 C.

W rezultacie temperatura doprowadzanego powietrza na wyjœ ciu z wymiennika 
ociep³a t  wynosi 17,7 C.1

To oznacza, ¿ e doprowadzane powietrze do wymiennika ciep³a nagrzewa siê  
o ow przybli¿ eniu od 7 C do 17,7 C

VUT H



16

Przed pod³¹ czeniem  nale¿ y siê  upewniæ, i¿  nie wystê puj¹  mechaniczne 
uszkodzenia konstrukcji, mocowania œ cianek bocznych, wymiennika ciep³a oraz 
pozosta³ych elementów s¹  sprawne.

Przed pod³¹ czeniem  nale¿ y siê  upewniæ, i¿  w czê œ ci przep³ywowej korpusu nie 
znajduj¹  siê  niepo¿ ¹ dane elementy, które mog¹  doprowadziæ do zniszczenia centrali 

wentylacyjnej.

Urz¹ dzenie powinno byæ umiejscowione wewn¹ trz pomieszczenia. Przy czym w trakcie 
monta¿ u oraz eksploatacji nale¿ y pamiê taæ o nastê puj¹ cych przypadkach:

 - nale¿ y unikaæ kontaktu  z wod¹ ;
 - zabrania siê  umieszczaæ  w pobli¿ u urz¹ dzeñ  grzewczych oraz innych Ÿ róde³ 
ciep³a.
W trakcie monta¿ u urz¹ dzenie mo¿ na od³¹ czyæ od przewodu sterownika. Przy powtórnym 
pod³¹ czeniu  nale¿ y pamiê taæ, i¿  oznaczenie przewodów odpowiada oznaczeniu 
przewodów pokazanych na schemacie pod³¹ czenia. Pod³¹ czenie  do sieci 

elektrycznej powinno odbywaæ siê  poprzez wy³¹ cznik z odleg³oœ ci¹  pomiê dzy odkrytymi 
stykami nie mniej ni¿  3mm na wszystkich biegunach, wbudowany w stacjonarny przewód. 

Pod³¹ czenie  do sieci elektrycznej powinno odbywaæ siê  wg Rysunku 7.

VUT ... H

VUT ... H

VUT ... H
VUT ... H

VUT ... H
VUT ... H

VUT ... H

Pod³¹czenie
urz¹dzenia 

do sieci

Rysunek 7

Q1  wy³¹ cznik wewnê trzny

X1  blok zaciskowy do pod³¹ czenia 

      przewodów sieci elektrycznej

A1  korpus urz¹ dzenia

E1  kabel sterownika

S1  sterownik

VUT H
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4
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Schemat
elektryczny

Przewody zasilaj¹ ce nale¿ y pod³¹ czyæ do odpowiednich zacisków bloku zaciskowego 
X1.
W celu ochrony uk³adu przed przeci¹ ¿ eniem oraz spiê ciem zamontowano automatyczny 
wy³¹ cznik z termomagnetycznym bezpiecznikiem  QF1. Wy³¹ czenie, w³¹ czenie 
urz¹ dzenia oraz prze³¹ czenie szybkoœ ci odbywa siê  przy pomocy sterownika  S1. M1 to 
wentylator wyci¹ gowy, a M2  nawiewny. Je¿ eli w trakcie pracy urz¹ dzenia temperatura 
doprowadzanego powietrza przewy¿ sza wartoœ æ ustawion¹  na przekaŸ niku 
termoregulatora K1, to przez jego zamkniê te styki napiê cie pr¹ du p³ynie do bê bna 
rzekaŸ nika K2, które z kolei w³¹ cza wentylator M2. Je¿ eli w trakcie pracy urz¹ dzenia 
temperatura doprowadzanego powietrza jest ni¿ sza od wartoœ ci ustawionej na 
przekaŸ niku K1, to jego styki s¹  otwarte, a K2 i odpowiednio M2 s¹  od³¹ czone. 
Wy³¹ cznikiem S2, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, mo¿ na od³¹ czyæ wentylator 
nawiewny.
Oznaczenie zacisków styków elektrycznych obrazuje Rysunek nr 8.

Rysunek 8

X1

K1

QF1

X2

S1
Õ4

M2
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3
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Eksploatacji oraz obs³ugi technicznej VUT ... H powinny dokonywaæ osoby posiadaj¹ ce 
odpowiednie kwalifikacje.
Do czynnoœ ci wchodz¹ cych w sk³ad obs³ugi technicznej urz¹ dzenia nale¿ y:
- sprawdzenie elementów ³¹ czeniowych (œ ruby, spawy);
- sprawdzenie mocowañ  zacisków, uziemienia i styków elektrycznych;
- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeñ  powierzchni wentylatorów, wymiennika ciep³a. 
Przy czym zabrania siê  korzystania z jakichkolwiek rozpuszczalników.
- oczyszczenie lub zamiana filtrów;
- sprawdzenie uk³adu drena¿ u.
W trakcie eksploatacji nastê puje zanieczyszczenie filtrów, co prowadzi do zmniejszenia 
efektywnoœ ci pracy VUT ... H oraz zmniejszenia stopnia oczyszczenia powietrza.
Czyszczenia mo¿ na dokonywaæ przy u¿ yciu odkurzacza. Ale w przypadku dwukrotnego 
odkurzenia filtrów, filtry te trac¹  swoje w³aœ ciwoœ ci i nale¿ y je natychmiast wymieniæ (1-2 
razy w roku).
W trakcie pracy VUT ... H na wymienniku ciep³a mo¿ liwe jest osadzanie siê  kurzu i 
t³uszczu, co prowadzi do zmniejszenia efektywnoœ ci pracy urz¹ dzenia. Dlatego te¿  
zalecane jest przeprowadzanie przegl¹ du wymiennika ciep³a 1 raz w roku, a tak¿ e 
czyszczenie tego elementu z u¿ yciem œ rodków myj¹ cych i ciep³ej wody. Zabrania siê  
czyszczenia z u¿ yciem œ rodków zawieraj¹ cych sk³adniki agresywne. 
Czyszczenie wentylatora (1 raz w roku) powinno odbywaæ siê  przy u¿ yciu pê dzelka lub 
miê kkiej szczotki bez u¿ ycia wody, œ rodków myj¹ cych, przedmiotów ostrych oraz 
rozpuszczalników.
W przypadku sprawdzania systemu drena¿ u (1 raz w roku) nale¿ y upewniæ siê , i¿  
odprowadzenie kondensatu odbywa siê  bez ¿ adnych przeszkód. Je¿ eli istnieje taka 
koniecznoœ æ  nale¿ y przeczyœ ciæ system drena¿ u, rurê  odprowadzaj¹ c¹  kondensat oraz 
sieæ kanalizacyjn¹ .
Nale¿ y regularnie przeprowadzaæ przegl¹ d elementów systemu wentylacji (¿ aluzje, 
anemostaty, kana³y wentylacyjne) oraz, w przypadku powstania takiej potrzeby, 
przeczyœ ciæ te elementy (1 raz w roku).
Zaleca siê  tak¿ e sprawdzanie zewnê trznych kratek wentylacyjnych (2 razy w roku) oraz 
kana³ów wentylacyjnych (co 5 lat).
W przypadku pojawienia siê  problemów z funkcjonowaniem VUT ... H, przed wezwaniem 
obs³ugi serwisowej, nale¿ y zapoznaæ siê  z tabel¹  nr 4.

Obs³uga
techniczna

VUT H



Zaistnia³y problem

Przy w³¹czeniu VUT ... H 

nie w³¹czaj¹ siê wentylatory.

Przy w³¹czeniu VUT ... H 

za³¹cza siê chroni¹cego 

wy³¹cznika automatycznego.

Ma³y przep³yw powietrza.

Zimne nawiewane powietrze.

G³oœna praca, 

wibracje urz¹dzenia.

Nie kontrolowany odp³yw wody.

Prawdopodobne przyczyny Sposób usuniêcia usterki

Zatrzymany lub zaklinowany 

jest jeden lub dwa wentylatory.

Zwiêkszenie zapotrzebowania na pr¹d 

z powodu zwarcia, co prowadzi do 

za³¹czenia siê chroni¹cego wy³¹cznika 

automatycznego.

Zanieczyszczone filtry. 

Zanieczyszczone elementy systemu 

wentylacyjnego (anemostaty, ¿aluzje, 

kratki, kana³y). Zanieczyszczone elementy 

VUT ... H (wentylatory, wymiennik ciep³a). 

Uszkodzone kana³y systemu wentylacyjnego, 

przymkniête zawory wentylacyjne, 

anemostaty lub ¿aluzje.

Zanieczyszczone filtry. 

Zamarzniêty wymiennik ciep³a. 

W³¹czy³ siê wskaŸnik przekaŸnika termicznego. 

Nieprawid³owo dobrany system wentylacji.

Zanieczyszczone wentylatory. 

Poluzowane mocowania. 

Brak elementów t³umi¹cych.

Urz¹dzenie nie jest ustawione zgodnie 

z zalecanym k¹tem pochylenia, systemu 

drena¿owego. 

Zanieczyszczony system drena¿owy. 

Zamarzanie systemu drena¿owego.

Wy³¹czyæ urz¹dzenie. 

Usun¹æ przyczynê zatrzymania wentylatora. 

Ponownie w³¹czyæ urz¹dzenie.

Wy³¹czyæ urz¹dzenie. 

Usun¹æ przyczynê zwiêkszonego poboru pr¹du. 

Sprawdziæ stan wy³¹cznika automatycznego. 

Wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ wy³¹cznik automatyczny. 

Ponownie w³¹czyæ urz¹dzenie.

Nale¿y oczyœciæ lub wymieniæ filtry. 

Nale¿y oczyœciæ elementy systemu wentylacyjnego 

(anemostaty, ¿aluzje, kratki, kana³y). 

Oczyœciæ elementy VUT ... H (wentylatory, wymiennik 

ciep³a). Nale¿y sprawdziæ czy kana³y systemu 

wentylacyjnego nie s¹ uszkodzone oraz otworzyæ zawory 

wentylacyjne, anemostaty i ¿aluzje.

Nale¿y oczyœciæ lub wymieniæ filtry. 

Nale¿y odmroziæ wymiennik ciep³a - nale¿y od³¹czyæ 

urz¹dzenie, odczekaæ do momentu stopnienia lodu. 

W celu unikniêcia dalszego zamarzania podnieœæ t

emperaturê, przy której za³¹cza siê wskaŸnik 

przekaŸnika termicznego.

Nale¿y oczyœciæ wentylatory. 

Nale¿y sprawdziæ mocowania. 

Nale¿y umieœciæ urz¹dzenie na elementach t³umi¹cych

(nie wchodz¹ w sk³ad kompletu urz¹dzenia).

Nale¿y sprawdziæ stopieñ pochylenia urz¹dzenia. 

Nale¿y sprawdziæ czy w systemie drena¿u nie 

znajduj¹ siê elementy mog¹ce utrudniaæ odp³yw 

kondensatu. Nale¿y upewniæ siê czy system drena¿owy 

nie jest zamarzniêty.
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usterek
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Sposób
przechowywania

i transportowania

Urz¹ dzenie VUT ... H nale¿ y przechowywaæ w opakowaniu fabrycznym w pomieszczeniu 
o owentylowanym w temperaturze od +1 C do +40 C i odpowiedniej wilgotnoœ ci 60% (przy 

otemperaturze 20 C).
W otaczaj¹ cym powietrzu nie mog¹  wystê powaæ opary i zwi¹ zki powoduj¹ ce korozjê  oraz 
obni¿ anie szczelnoœ ci urz¹ dzenia.
W trakcie roz³adunku i przechowywania nale¿ y pos³ugiwaæ siê  urz¹ dzeniami dŸ wigowymi, 
aby zapobiec upadkowi urz¹ dzenia lub jego nadmiernym pochyleniom.
Dozwolone jest przewo¿ enie dowolnym œ rodkiem transportu pod warunkiem chronienia 
urz¹ dzenia przed opadami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Za³adunek i roz³adunek powinien odbywaæ siê  bez wstrz¹ sów.

Gwarancja
producenta

Producent zapewnia normaln¹  pracê  VUT ... H w ci¹ gu 2 lat od dnia sprzeda¿ y z punktu 
detalicznego pod warunkiem zachowania zaleceñ  transportowania, przechowywania, 
monta¿ u i eksploatacji.
W momencie braku informacji o dacie zakupu, okres gwarancyjny liczony jest od daty 
wyprodukowania urz¹ dzenia.
W przypadku pojawienia siê  usterek w pracy VUT ... H w okresie gwarancyjnym, producent 
przyjmuje zg³oszenie reklamacyjne do rozpatrzenia po otrzymaniu od konsumenta 
technicznego uzasadnienia reklamacji wraz ze wskazaniem charakteru usterki.
Jakiekolwiek samodzielne próby konsumenta ingerencji w uk³ad elektryczny urz¹ dzenia 
zwalniaj¹  producenta z odpowiedzialnoœ ci objê tej gwarancj¹ .
Naprawy gwarancyjne (po przedstawieniu karty gwarancyjnej z piecz¹ tk¹  detalicznego 
punktu sprzeda¿ y oraz instrukcji obs³ugi) oraz pogwarancyjne odbywaj¹  siê  w zak³adzie 
producenta.

REKLAMACJE ZG£ASZANE BEZ  INSTRUKCJI OBS£UGI ORAZ BEZ WYPE£NIONEGO 
ZAŒ WIADCZENIA O POD£ACZENIU NIE S¥  UWZGLÊ DNIANE.! UWAGA 

VUT H
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Protokó³
odbioru

Centrala wentylacyjna z funkcj¹ odzysku ciep³a VUT________________H

odpowiada technicznym wymogom TU U V.2.5-29.7-30637114-016-207 
i zosta³a uznana za gotow¹  do eksploatacji.

Data produkcji Pieczêæ inspektora

Sprzedano 
(piecz¹tka punktu sprzeda¿y)

Data sprzeda¿ y

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia spowodowane u¿ywaniem 
urz¹dzenia do celów ni¿ opisane w niniejszej instrukcji lub ingerencj¹ mechaniczn¹. ! UWAGA 

VUT H



V26PL-01

Centrala wentylacyjna z funkcj¹  odzysku ciep³a VUT___________________H
zosta³a pod³¹ czona do sieci zasilania zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji 
obs³ugi przez:

Imiê i Nazwisko

Data Podpis

22

Protokó³
pod³¹czenia

Kupon
gwarancyjny

VUT H
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