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Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep³a „VUT 200 H mini”, „VUT 200 V mini”, „VUT 300 H
mini”, „VUT 300 V mini” z maksymalnym przep³ywem powietrza 200 m /h oraz 300 m /h
zosta³y przeznaczone do ci¹g³ej wymiany powietrza w obiektach mieszkalnych oraz u¿ytku
publicznego (domy, biura, hotele, kawiarnie, sale konferencyjne i inne pomieszczenia),
wentylowanych mechanicznie oraz do wykorzystania ciep³a z powietrza usuniêtego z
pomieszczeñ w celu ogrzewania nap³ywaj¹cego czystego powietrza z zewn¹trz.
Urz¹dzenie „VUT...mini” zosta³o wyprodukowane zgodnie z norm¹ TU U V.2.5-29.2-
30637114-016:2008.
Urz¹dzenie „VUT...mini” jest typem instalacji maj¹cej na celu oszczêdzanie energii
termicznej poprzez odzysk ciep³a oraz stanowi jeden z elementów technologii
energooszczêdnych dla pomieszczeñ.
Przet³aczane powietrze nie powinno zawieraæ lotnych substancji palnych, wybuchowych
ani chemicznie aktywnych, zanieczyszczeñ py³owych, sadzy, t³uszczów. Ponadto urz¹dzeñ
nie nale¿y u¿ywaæ w œrodowisku, w którym nastêpuje formowanie siê substancji
szkodliwych (trucizn, py³u, patogenów), substancji lepkich b¹dŸ materia³ów w³óknistych.
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Komplet dostawy obejmuje:
- urz¹dzenie „VUT...mini” 1 sztuka
- instrukcjê obs³ugi 1 sztuka
- skrzyniê do pakowania 1 sztuka
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PRZEZNACZENIE

KOMPLET
DOSTAWY

Niniejsza instrukcja u¿ytkownika stanowi jedn¹ ca³oœæ z opisem, instrukcj¹ obs³ugi,
paszportem i zawiera dane dotycz¹ce monta¿u i instalacji.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep³a „VUT ... mini z serii „VENTS” (zwana dalej w
tekœcie urz¹dzeniem „VUT...mini”)

WPROWADZENIE

VUT miniVUT mini

Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania przez osoby
(w³¹cznie z dzieæmi) o ograniczonej sprawnoœci fizycznej, organoleptycznej lub umys³owej,
lub nieposiadaj¹ce doœwiadczenia oraz wiedzy, o ile nie zapewniono
Im nadzoru b¹dŸ wytycznych dotycz¹cych stosowania niniejszego urz¹dzenia ze strony
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo.
Dzieci nie nale¿y pozostawiaæ bez opieki, aby nie dopuœciæ do zabawy z urz¹dzeniem. (EN
60335-1/A2:7.12)

UWAGA!
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Urzadzenie „VUT...mini” wykorzystuje sie w zamknietych pomieszczeniach w temperaturze
powietrza od +1 C do +50 C.
Urzadzenie „VUT...mini” jest urzadzeniem klasy 1 w odniesieniu do stopnia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.
Jako ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych i przed przenikaniem wody:
Silniki wykorzystywane w urzadzeniu „VUT...mini” naleza do urzadzen klasy IP 44
(Ochrona przed czasteczkami wiekszymi niz lub równymi 1,0 mm; chronione urzadzenie
bryzgoodporne); Urzadzenie „VUT...mini” zainstalowane w rurociagu nalezy do urzadzen
klasy IP 22 (ochrona przed cialami o rozmiarach wiekszych niz 12,5 mm; urzadzenie jest
chronione przed pionowo spadajacymi kroplami wody, gdy pokrywa jest odchylona o kat
15 ).
Oznaczenia urzadzen „VUT...mini”, ich wymiary ogólne i przylaczeniowe, wyglad, oraz
parametry techniczne zostaly okreslone na rysunkach 1 i 2 oraz w tabelach 1 i 2.
Konstrukcja urzadzenia „VUT...mini” jest stale udoskonalana, w zwiazku z tym niektóre

0 0

0

CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA

VUT XXX X mini
Typ urz¹dzenia:

Przyk³ad oznaczenia referencyjnego:

Urz¹dzenie wentylacyjne z odzyskiem ciep³a o wydajnoœci 300 m /h oraz poziomym uk³adem
rur przy³¹czeniowych: VENTS VUT 300 H mini.

3

VUT - wentylacja z odzyskiem ciep³a

Uk³ad rur przy³¹czeniowych:

200, 300

SCHEMAT
OZNACZEÑ

REFERENCYJNYCH
INSTALACJI

Zakres wydajnoœci, m /h:3

H - poziomy
V - pionowy

VUT miniVUT mini
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Rys. 1

Odleg³oœ æ miêdzy
p³ytami rekuperatora

(w mm)

Œ rednica rury
przy³¹czeniowej

(w mm)
Typ

VUT 200 H mini

VUT 200 V mini

VUT 300 H mini

VUT 300 V mini

Strata
ciœ nienia na

rekuperatorze
Pa

Wydajnoœ æ
rekuperacji

ciep³a, %

Gruboœ æ
instalacji

(w mm)

Ciê¿ar
(w kg)

Tabela 1

VUT ... V mini

100

100

125

125

2,2

2,2

2,2

2,2

20-50

20-50

30-80

30-80

60-80

60-80

55-75

55-75

20

20

20

20

30

30

30

30

600

40
1

30

D

670

27
8

10
9

16
8

74

204

48
2

293,7

VUT miniVUT mini
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Tabela 2

VUT ... H mini

3
0

4
0
1

600

D

699

44
6

84

121

192

19
1

Typ

200 300 230 0,64 2400 25-45 55

200 300 230 0,64 2400 25-45 55

300 300 230 0,70 2500 25-45 55

300 300 230

140

0,70 2500 25-45 55

Wydajnoœ æ
m /h3

Ciœ nienie
Pa

Napiêcie
zasilania,

V przy
czêstotliwoœ ci

50Hz

Maksymalna
moc

wentylatorów,
W

Pr¹d
maksymalny

A

Prêdkoœ æ
obrotowa
obr./min.

Poziom
ha³asu

dBA, 3m

Temperatura
otoczenia C

(maks)

0

150

150

140

Rys. 2

VUT miniVUT mini

VUT 200 H mini

VUT 200 V mini

VUT 300 H mini

VUT 300 V mini



7

Instalacjê, konserwacjê, pod³¹czenie i naprawê nale¿y
przeprowadzaæ wy³¹cznie po od³¹czeniu od sieci zasilaj¹cej.

urz¹dzenia „VUT...mini”

Zabrania siê stosowania urz¹dzenia poza zakresem temperatur
okreœ lonych w niniejszej instrukcji obs³ugi oraz w miejscach wystêpowania
agresywnych

„VUT...mini”

WYMAGANIA
BEZPIECZEÑSTWA

ZAKAZ

!

.Nie u¿ywaæ do pracy w .„urz¹dzenia VUT...mini” kurzu
!

VUT miniVUT mini

Zgodnoœ æ z nastêpuj¹cymi dyrektywami UE:
Dyrektywa maszynowa 98/37/EWG Unii Europejskiej. Za³¹cznik II A. Wentylatory do
wentylacji w uk³adach uzdatniania powietrza w pomieszczeniach z atmosfer¹
niewybuchow¹.
Dyrektywa 73/23/EWG oraz 93/68/EWG dotycz¹ca niskiego napiêcia
EN 60 335-1 (obowi¹zuj¹ca dla pozycji oznaczonych *) Bezpieczeñstwo elektrycznych
przyrz¹dów do u¿ytku domowego i podobnego.Wymagania ogólne
EN 60 335-1 (obowi¹zuj¹ca dla pozycji oznaczonych *) Bezpieczeñstwo elektrycznych
przyrz¹dów do u¿ytku domowego i podobnego. Czêœ æ 2: Wymagania dotycz¹ce
wentylatorów
Dyrektywa KE dotycz¹ca kompatybilnoœ ci elektromagnetycznej 89/336/EWG,
92/31/EWG
oraz 93/68/EWG
EN61000-6-3: Kompatybilnoœ æ energetyczna. Wymagania ogólne. Wymagania
dotycz¹ce
emisyjnoœ ci w œ rodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemys³owionym
EN61000-6-2: Kompatybilnoœ æ energetyczna.Wymagania ogólne. Odpornoœ æ w
œ rodowiskach przemys³owych.

W zakresie ochrony przed pora¿eniem elektrycznym, nale¿y do
urz¹dzeñ o klasie 1 izolacji. nale¿y koniecznie uziemiæ . Stopieñ
ochrony przed dostêpem do czêœ ci niebezpiecznych i przed przenikaniem wody wynosi
IP
22. Przed pod³¹czeniem do sieci zasilaj¹cej, nale¿y koniecznie

urz¹dzenie„VUT...mini”
Urz¹dzenie„VUT...mini”

urz¹dzenia„VUT...mini”

UWAGA

UWAGA
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BUDOWA I
ZASADA

DZIA£ANIA

SCHEMAT
DZIA£ANIA

URZ¥DZENIA
VUT…H mini

Urz¹dzenia VUT…mini wyposa¿one s¹ w:

Dwa wentylatory promieniowe, zasilaj¹cy 1 oraz wyci¹gowy 2 z zakrzywionymi
³opatkami ko³a napêdowego oraz bezobs³ugowym silnikiem elektrycznym z
zewnêtrznym wirnikiem i wbudowan¹ ochron¹ ciepln¹. Przeciwbie¿ny p³ytowy
wymiennik ciep³a 3. W okresie letnim, p³ytowy wymiennik ciep³a mo¿e zostaæ wy³¹czony
z eksploatacji, gdy odzysk ciep³a nie jest wymagany.
2 filtry: filtr zasilaj¹cy 4 oraz filtr wyci¹gowy 5.
Pojemnik zbieraj¹cy kondensat 6, przekaŸnik regulatora temperatury 7.

(EU5 lub EU7) (EU3 lub EU4)

1 23

45

6

Powietrze
œwie¿e

Powietrze
wywiewne

Powietrze
wyci¹gane

Powietrze
doprowadzane

7

VUT miniVUT mini

ZAKAZ Pod³¹czania suszarki do prania oraz innych podobnych sprzêtów do sieci wentylacyjnej.

Rys. 3
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45

1 23 6

SCHEMAT
DZIA£ANIA
VUT...V mini

1. Wentylator nawiewny

2. Wentylator wyci¹gowy

3. Przeciwbie¿ny p³ytowy wymiennik ciep³a

4. Filtr zasilaj¹cy

5. Filtr wyci¹gowy

6. Pojemnik zbieraj¹cy kondensat

7. PrzekaŸ nik regulatora temperatury

Rys. 4 7

VUT miniVUT mini

Powietrze
doprowadzane

Powietrze
wyci¹gane

Powietrze
œ wie¿e

Powietrze
wywiewne
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powinny byæ zamontowane w taki sposób by zapewniæ dobry
do nich dostêp w celu przeprowadzenia konserwacji i napraw.

mo¿na zawiesiæ na prêcie gwintowanym zamocowanym w
kotwie do sufitu, rys 5 (pionowo), rys. 6 (poziomo) mo¿e byæ tak¿e zamontowana na
p³aszczyŸ nie poziomej (rys. 7, 8).

Urz¹dzenia „VUT...mini”

Urz¹dzenia „VUT...mini”

INSTALACJA I
PRZYGOTOWANIE

DO PRACY

INSTALACJA
VUT...V mini

NA SUFICIE

INSTALACJA
VUT...H mini

NA SUFICIE

m
in

2
0

0
m

m 1
°

..
.3

°

m
in

8
0

m
m

1
°
..

.3
°

Rys. 5

Rys. 6

VUT miniVUT mini
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INSTALACJA
VUT...V mini
NA POSADZCE

1
°

..
.3

°

INSTALACJA
VUT...H mini
NA POSADZCE

Mocowanie

Mocowanie

Posadzka

Aby osi¹gn¹æ najlepszy rezultat w stosowaniu nale¿y zainstalowaæ je tak, by
zarówno przed jak i za urz¹dzeniem, uzyskaæ prosty odcinek przewodu powietrza o d³ugoœ ci nie
mniejszej ni¿ 1 m.
Je¿eli jest zamocowane na wlocie/wylocie przewodu powietrza, musi ono byæ
wyposa¿one w kratkê lub inne zabezpieczenie (o rozmiarze oczek kratki nie wiêkszym ni¿ 12,5 mm),
zapobiegaj¹ce ³atwemu dostêpowi do wentylatorów

urz¹dzenia „VUT...mini”

urz¹dzenie „VUT...mini”

urz¹dzenia „VUT...mini”.

Rys. 7

Rys. 8

VUT miniVUT mini
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Urz¹dzenie „VUT...mini” powinno byæ zainstalowane tak, by strona, po której
umieszczona
jest rura odprowadzaj¹ca kondensat, by³a 1-3 stopnie ni¿ej, ni¿ strona przeciwna. Rury
(metalowe, plastikowe lub gumowe) ³¹cz¹rekuperator, syfon oraz uk³ad kanalizacji.
Pochylenie rury odprowadzaj¹cej powinno byæ nie mniejsze ni¿ 3 stopnie (na 1 metrze

UK£AD
ODPROWADZANIA

KONDENSATU

W zwi¹zku z obni¿eniem ciœ nienia w urz¹dzeniu z powodu zastosowania wywietrzników,
istotna jest prawid³owa instalacja syfonu.
W naszym przypadku przy maksymalnym ciœ nieniu wentylatora o wartoœ ci 300 Pa,
wartoœ ci

Przed uruchomieniem uk³ad odprowadzania nale¿y nape³niæ
wod¹
(syfon powinien byæ nape³niony wod¹przez ca³y czas) Nale¿y upewniæ siê, ¿e nie
wystêpuj¹
zak³ócenia uniemo¿liwiaj¹ce odprowadzenie do uk³adu kanalizacji, w innym wypadku
mo¿liwe jest zalanie pomieszczenia wod¹w czasie pracy
Uk³ad odprowadzania kondensatu jest uruchamiany gdy temperatura w pomieszczeniu

urz¹dzenia „VUT...mini”

urz¹dzenia „VUT...mini”.

UWAGA
!

A
B

1
°

..
.3

°

Rys. 9

VUT miniVUT mini



13

Pod³¹czenie urz¹dzenia do jednofazowej sieci elektrycznej powinno byæ wykonane
poprzez
wbudowany w sta³¹instalacjê prze³¹cznik z przerw¹miêdzy otwartymi stykami wynosz¹c¹
co najmniej 3 mm na wszystkich biegunach.
Urz¹dzenie powinno zostaæ pod³¹czone do sieci zasilaj¹cej zgodnie z rys. 10. W celu
pod³¹czenia do sterownika prêdkoœ ci, nale¿y usun¹æ mostek miedzy terminalem 1 i

SCHEMAT
PODLACZENIA
URZADZENIA
DO SIECI
ZASILANIA

Schemat elektryczny zosta³ przedstawiony na rysunku 11.
Przewody linii zasilaj¹cej oraz sterownik prêdkoœ ci s¹pod³¹czone do odpowiednich
zacisków zespo³u listew zaciskowych X1.
Za³¹czenia/wy³¹czenia oraz regulacji prêdkoœ ci dokonuje siê
przy pomocy sterownika prêdkoœ ci TR ( ). M1 to wentylator wyci¹gowy, a M2
to wentylator nawiewny. Je¿eli w czasie pracy urz¹dzenia, temperatura nawiewu jest
wy¿sza ni¿ wartoœ æ nastawiona na przekaŸ niku regulatora temperatury K1, napiêcie
zasilania zostaje podane do wentylatora M2 poprzez zamkniête styki. Je¿eli
temperatura nawiewu jest ni¿sza ni¿ wartoœ æ ustawiona na przekaŸ niku K1, jego styki
otwieraj¹siê i nastêpuje roz³¹czenie M2.
Oznaczenia zacisków urz¹dzenia odpowiadaj¹ich oznaczeniu na schemacie
elektrycznym.

urz¹dzenia „VUT...mini”

urz¹dzenia „VUT...mini”
opcjonalnie

SCHEMAT
ELEKTRYCZNY

Gdzie:
Q – prze³¹cznik zewnêtrzny
X – zespó³ listew zaciskowych do pod³¹czenia przewodów sieci
zasilaj¹cej
TR – sterownik prêdkoœ ci wentylatora (opcjonalnie)

L

N

1

2

L

N

PE

X Q

X1
L

N

1

2TR K1

M1

Ñ1

Ñ2

M2

Ì

t
0

Ì

Rys. 10

Rys. 11

VUT miniVUT mini

TR
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Zasada dzia³ania i sterowania
dzia³a wed³ug nastêpuj¹cej zasady.

Ciep³e zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia trafia do
poprzez przewody powietrzne, nastêpuje filtracja przychodz¹cego powietrza w filtrze,
dalej
powietrze przechodzi przez wymiennik ciep³a i przy pomocy wentylatora wyci¹gowego
jest
ono odprowadzane na zewn¹trz przewodami powietrznymi. Czyste zimne powietrze z
zewn¹trz wchodzi do przewodami powietrznymi, nastêpuje
filtracja przychodz¹cego powietrza nawiewnego przy pomocy filtra, nastêpnie powietrze
przechodzi przez wymiennik ciep³a i przy pomocy wentylatora nawiewnego powietrze
zostaje podane do pomieszczenia przewodami powietrznymi. W wymienniku ciep³a,

nastêpuje wymiana energii cieplnej ciep³ego zanieczyszczonego
powietrza, pochodz¹cego z pomieszczenia, z czystym zimnym
powietrzem pochodz¹cym z zewn¹trz. Zapewnia ono redukcjê strat
energii cieplnej, która powoduje obni¿enie kosztów ogrzewania
pomieszczeñ w okresie zimowym.
Prac¹ (je¿eli jest taka koniecznoœ æ )
steruje siê z panelu sterowniczego (sterownik prêdkoœ ci),
wybieramy ¿¹dany tryb operacyjny urz¹dzenia przekrêcaj¹c
pokrêt³o sterownika prêdkoœ ci.

urz¹dzeniem „VUT...mini”.
Urz¹dzenie „VUT...mini”

urz¹dzenia „VUT...mini”

urz¹dzenia „VUT...mini”

urz¹dzenia „VUT...mini”

ZASADA
DZIA£ANIA I

STEROWANIA
UK£ADEM

Rys. 12

Aby chroniæ wymiennik ciep³a przed oblodzeniem w czasie pory zimowej (wentylator
nawiewny jest roz³¹czony w celu ogrzewania wymiennika ciep³a przez strumieñ ciep³ego
powietrza wentylatora wyci¹gowego), wewn¹trz obudowy zainstalowano przekaŸ nik
regulatora temperatury 7 (rys. 3, 4). Regulacji przekaŸ nika regulatora temperatury
dokonuje
siê rêcznie poprzez przekrêcanie pokrêt³a sterowniczego a¿ do osi¹gniêcia minimalnej
niezbêdnej wartoœ ci dzia³ania czujnika regulatora temperatury. Wartoœ ci dzia³ania
czujnika
regulatora temperatury zosta³y dobrane indywidualnie, zale¿nie od miejsca eksploatacji

, obecnoœ ci ogrzewacza kana³owego w czêœ ci nawiewnej uk³adu
wentylacyjnego itd. Zalecana wartoœ æ dzia³ania czujnika regulatora temperatury przy
urz¹dzenia „VUT...mini”

VUT miniVUT mini
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KONSERWACJAUrz¹dzenie „VUT...mini”

1. Konserwacja filtrów

2. Kontrola wymiennika ciep³a (raz na rok)

3. Przegl¹d wentylatorów (coroczny)

4. Kontrola uk³adu odprowadzania kondensatu (raz na rok)

urz¹dzenia
„VUT...mini”.
5. Kontrola nap³ywu œ wie¿ego powietrza

6. Kontrola uk³adu przewodów powietrznych (co 5 lat)

nale¿y poddawaæ konserwacji 3-4 razy w roku.
Oprócz tego nale¿y dokonaæ ogólnego oczyszczenia urz¹dzenia po zakoñczeniu jego pracy.

Brudne filtry zwiêkszaj¹opór przep³ywaj¹cego powietrza, w zwi¹zku z tym do pomieszczenia
dostaje siê mniejsza iloœ æ powietrza.
- Filtry nale¿y oczyœ ciæ z zanieczyszczeñ. Filtr mo¿na oczyœ ciæ odkurzaczem lub wymieniæ na nowy.
- Po trzykrotnym czyszczeniu filtr nale¿y wymieniæ na nowy (1-2 razy w roku). Aby nabyæ nowe filtry nale¿y
skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.

Nawet je¿eli zalecenia ujête w punkcie pierwszym bêd¹przestrzegane, na urz¹dzeniu do odzysku ciep³a
zbieraæ siê bêdzie py³. W celu utrzymania wysokiej wydajnoœ ci odzysku ciep³a, nale¿y okresowo wyj¹æ i
oczyœ ciæ urz¹dzenie do odzysku ciep³a. Nale¿y je przemyæ ciep³¹wod¹z myd³em lub œ rodkiem do mycia
naczyñ.

Nawet je¿eli przeprowadzono zalecan¹konserwacjê polegaj¹c¹na oczyszczeniu i wymianie filtrów, osady py³u
mog¹zbieraæ siê w wentylatorach. Zmniejsza to wydajnoœ æ wentylatorów.
Wentylatory mo¿na oczyszczaæ szmatkami lub miêkk¹szczotk¹bez u¿ycia wody i podra¿niaj¹cych
detergentów jak równie¿ ostrych przedmiotów i agresywnych rozpuszczalników, które mog¹uszkodziæ
wirnik.

Uk³ad odprowadzania kondensatu (przewód odprowadzaj¹cy) mo¿e zostaæ zanieczyszczony
cz¹steczkami powietrza wyci¹gowego. Nale¿y sprawdziæ przepustowoœ æ przewodu
odprowadzaj¹cego poprzez przepuszczenie wody przez pojemnik zbieraj¹cy kondensat na dole

Oczyœ ciæ przegrodê hydrauliczn¹oraz przewód odprowadzaj¹cy, jeœ li zajdzie taka potrzeba.

Liœ cie i inne zanieczyszczenia mog¹zapychaæ kratkê nawiewn¹oraz zmniejszaæ przep³yw
powietrza. Nale¿y sprawdzaæ kratkê nawiewn¹dwa razy w roku i oczyszczaæ j¹, jeœ li zajdzie
taka potrzeba.

Nawet je¿eli filtry bêd¹regularnie wymieniane, w przewodach powietrznych bêd¹zbieraæ siê
osady py³u. W rezultacie nastêpuje zmniejszenie wydajnoœ ci uk³adu wentylacyjnego.
Przewody powietrzne powinny byæ okresowo oczyszczane i wymieniane. Sztywne metalowe przewody
powietrzne mo¿na oczyœ ciæ poprzez przepchniêcie szczotki zwil¿onej ciep³¹wod¹z myd³em przez otwory

VUT miniVUT mini



ROZWI¥ZYWANIE
PROBLEMÓW
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Problem

Wentylator(y) nie

za³¹czy³(y) siê

Zimne powietrze

nawiewne

S³aby przep³yw

powietrza

Ha³as, drgania

Wyciek wody

Prawdopodobne przyczyny

Przewód zasilaj¹cy nie zosta³
pod³¹czony.

Filtr wyci¹gowy zosta³ zapchany.

Wirniki wentylatora zosta³y

zapchane

Przewód odprowadzaj¹cy zosta³

zapchany lub uszkodzony lub jest

Ÿ le zmontowany.

Œruby mocuj¹ce wentylator

obluzowa³y siê.

Filtry, wentylatory lub wymiennik

ciep³a zosta³y zapchane.

Uk³ad wentylacyjny zosta³

zapchany lub uszkodzony.

Oblodzenie wymiennika ciep³a.

Rozwi¹zanie

Upewniæ siê, czy przewód zasilaj¹cy

zosta³ prawid³owo pod³¹czony, Jeœ li nie,

usun¹æ b³¹d wynik³y ze z³ego pod³¹czenia.

Oczyœ ciæ lub wymieniæ filtr wyci¹gowy.

Oczyœ ciæ wirniki wentylatora

W razie potrzeby oczyœ ciæ przewód

odprowadzaj¹cy. Sprawdziæ pochylenie

przewodu odprowadzaj¹cego. Sprawdziæ , czy

przegroda hydrauliczna jest chroniona przed

zamro¿eniem.

Wyj¹æ wentylator i sprawdziæ czy œ ruby

mocuj¹ce zosta³y dokrêcone. Upewniæ siê, czy

zainstalowano t³umiki drgañ.

Oczyœ ciæ lub wymieniæ filtry;

oczyœ ciæ wentylatory i wymiennik ciep³a.

Sprawdziæ otwór dyfuzora i ¿aluzje, sprawdziæ

parasol wyci¹gowy oraz kratkê nawiewn¹i je

oczyœ ciæ , jeœ li zajdzie taka potrzeba; nale¿y

upewniæ siê, czy przewody powietrzne nie s¹

zapchane i nie zosta³y uszkodzone.

Sprawdziæ czy w wymienniku ciep³a nie pojawi³
siê lód. Je¿eli jest to konieczne, nale¿y

zatrzymaæ urz¹dzenie „VUT...mini” i zaczekaæ
a¿ lód siê roztopi.

VUT miniVUT mini

W przypadku awarii, naprawy powinna przeprowadziæ uprawniona osoba.
UWAGA!
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ZASADY
DOTYCZ¥CE
PRZECHOWYWANIA
I TRANSPORTU

Urz¹dzenie „VUT...mini” powinno byæ przechowywane w oryginalnym opakowaniu w
przewietrzonym pomieszczeniu o temperaturze od +10 C do +40 C oraz wilgotnoœ ci
wzglêdnej nie wiêkszej ni¿ 60% (przy temperaturze 20 C). Wystêpowanie pary,
zanieczyszczeñ powoduj¹cych korozjê oraz przerwanie izolacji i szczelnoœ ci po³¹czeñ
przewodów powietrznych jest niedozwolona. Podczas roz³adunku i przechowywania,
nale¿y
korzystaæ z wyposa¿enia do podnoszenia, aby unikn¹æ uszkodzenia produktu, na
przyk³ad
jego przewrócenia siê b¹dŸ silnych drgañ. Transport urz¹dzenia dowolnym œ rodkiem
transportu jest dozwolony pod warunkiem zapewnienia ochrony produktu przed opadami

0 0

0

GWARANCJE
PRODUCENTA

Producent gwarantuje normalne dzia³anie przez okres dwóch lat
od daty sprzeda¿y przez sieæ punktów handlowych, pod warunkiem przestrzegania zasad
transportu, przechowywania, instalacji oraz eksploatacji. Je¿eli oznaczenie daty
sprzeda¿y
nie wystêpuje, okres gwarancji liczony jest od daty produkcji.
W przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoœ ci w dzia³aniu w okresie
gwarancyjnym, producent akceptuje roszczenia klienta wy³¹cznie po uzyskaniu
powiadomienia od klienta wraz z uzasadnieniem technicznym i ze wskazaniem charakteru
usterki. W przypadku nieuzasadnionej modyfikacji schematu elektrycznego, klientowi nie

urz¹dzenia „VUT...mini”

urz¹dzenia „VUT...mini”

ROSZCZENIA BEZ INSTRUKCJI OBS£UGI PRODUKTU WRAZ Z WYPE£NIONYM
Œ WIADECTWEM POD£¥CZENIA NIE S¥PRZYJMOWANE.

UWAGA!

VUT miniVUT mini



ŒWIADECTWO
ODBIORU

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep³a „VUT_______mini”

zosta³a wykonana zgodnie ze
specyfikacjami TU U V.2.5-29.7-30637114-016-2008 i
uznaje siê j¹za zdatn¹do u¿ytku.

Data produkcjiPiecz¹tka inspektora

Sprzedawana przez
Nazwa przedsiêbiorstwa handlowego, piecz¹tka sklepu

Data sprzeda¿y

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnoœ ci za szkody spowodowane przez
niezgodne z przeznaczeniem u¿ycie urz¹dzenia „VUT...mini” lub przez powa¿n¹
ingerencjê w jego strukturê mechaniczn¹. Posiadacz urz¹dzenia „VUT...mini”
powinien przestrzegaæ zaleceñ niniejszej instrukcji.

UWAGA!

18 VUT miniVUT mini
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ŒWIADECTWO
POD£¥CZENIA

KARTA
GWARANCYJNA

V25 -01PL

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep³a zosta³a
pod³¹czona do sieci zasilaj¹cej przez uprawnion¹osobê zgodnie z wymogami
niniejszej instrukcji obs³ugi.

„VUT___________mini”

IMIÊ I NAZWISKO

Data Podpis

Kwestie dotycz¹ce napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
prosimy kierowaæ na adres

VUT miniVUT mini

IMIÊ I NAZWISKO

Data Podpis

IMIÊ I NAZWISKO

Data Podpis



VUT miniVUT mini


