Helios Ventilatoren
NÁVOD NA PREVÁDZKU A MONTÁŽ

Kompaktné zariadenia pre pasívne domy

KWL EC 270 Pro
KWL EC 370 Pro
- vetranie so spätným získavaním tepla
a EC technológiou

č.86 907

Helios Ventilatoren
NÁVOD NA PREVÁDZKU A MONTÁŽ
OBSAH
KAPITOLA 1. VŠEOBECNÉ POKYNY KU PREVÁDZKE A MONTÁŽI....................................................1
1.0 Dôležité informácie............................................................................................................................ 1
1.1 Upozornenia a bezpečnostné varovania............................................................................................1
1.2 Záručné podmienky – výluky zo záruky............................................................................................. 1
1.3 Predpisy – smernice.......................................................................................................................... 1
1.4 Preberanie tovaru.............................................................................................................................. 1
1.5 Skladovanie produktu........................................................................................................................ 1
1.6 Preprava............................................................................................................................................ 1
1.7 Oblasť použitia – účel........................................................................................................................ 1
1.8 Funkcie a princíp fungovania............................................................................................................. 1
1.9 Údaje o výkone.................................................................................................................................. 2
1.10 Zariadenia s plameňom..................................................................................................................... 2
1.11 Technické údaje................................................................................................................................. 2
KAPITOLA 2. MONTÁŽ.............................................................................................................................. 3
2.0 Umiestnenie zariadenia..................................................................................................................... 3
2.1 Montáž na stenu................................................................................................................................ 3
2.2 Odvod kondenzátu............................................................................................................................ 4
2.3 Pripojovacie hrdlá.............................................................................................................................. 4
2.4 Vedenie vzduchu, VZT potrubie........................................................................................................ 5
2.5 Zaizolovanie zariadenia.................................................................................................................... 5
2.6 Elektrické zapojenie.......................................................................................................................... 5
KAPITOLA 3. POPIS FUNKCIÍ.................................................................................................................. 6
3.0 Funkčná schéma............................................................................................................................... 6
3.1 Možnosti pripojenia externých komponentov.................................................................................... 6
KAPITOLA 4. OVLÁDAČ............................................................................................................................ 10
4.0 Integrovaný ovládač KWL-BC 270/370............................................................................................. 10
4.1 Ovládacie menu / Nastavenie parametrov......................................................................................... 10
4.2 Menu chybových hlásení / zobrazenie na displeji..............................................................................19
KAPITOLA 5. KOMPONENTY/ROZMERY/VÝKONOVÉ KRIVKY............................................................ 20
5.0 Komponenty v zariadení.................................................................................................................... 20
5.1 Rozmery.............................................................................................................................................21
5.2 Zaregulovanie výkonu........................................................................................................................ 21
KAPITOLA 6. SERVIS A ÚDRŽBA............................................................................................................. 22
6.0 Servis a údržba.................................................................................................................................. 22
6.1 Krížový protiprúdový rekuperátor....................................................................................................... 22
6.2 Výmena filtrov.................................................................................................................................... 22
6.3 Odvod kondenzátu v zariadení.......................................................................................................... 23
6.4 Prístup do internej svorkovnice.......................................................................................................... 23
6.5 Demontáž vnútorného korpusu.......................................................................................................... 23
6.6 Montáž vnútorného korpusu s motorovou časťou..............................................................................24
6.7 Cybové hlásenia / upozornenia......................................................................................................... 24
6.8 Príslušenstvo..................................................................................................................................... 24
6.9 Schéma elektrického zapojenia SS-943............................................................................................ 25
6.10 Schéma prepojenia KWL SS-1027................................................................................................... 26
6.11 Schéma zapojenia káblov KWL EC ... Pro ........................................................................................27

KAPITOLA 1
Všeobecné pokyny ku
prevádzke a montáži

1.0 Dôležité informácie
Z dôvodov vlastnej bezpečnosti, bezchybnej prevádzky a funkčnosti výrobku je potrebné pozorne
prečítať a dodržiavať nasledovné inštrukcie. V sekcii o údržbe sú uvedené dôležité informácie k výmene
filtrov, čistiacim a údržbárskym činnostiam. Údržbu zariadenia vykonáva spravidla užívateľ. Kapitola
„Montáž“ s dôležitými informáciami ku inštalácii a základnými nastaveniami zariadenia je určená skôr pre
odborných inštalatérov.
Elektrické pripojenie musí byť všetkými pólmi odpojené od zdroja napätia až do záverečnej fázy
montáže!
Projekčné kancelárie vyhotovujú nevyhnutné projekčné podklady potrebné pre výpočet a návrh systému.
Dodatočné informácie Vám môže poskytnúť výrobca zariadenia resp. dovozca do konkrétnej krajiny.
Návod na montáž a prevádzku ponechajte po vykonanej montáži pri zariadení. Po ukončení montáže
zariadenia oficiálne odovzdajte návod budúcemu užívateľovi (nájomcovi/majiteľovi).
1.1 Upozornenia a bezpečnostné varovania
Vedľa zobrazený symbol slúži ako bezpečnostno-technické varovanie. Bezpodmienečne
dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy uvedené pri tomto symbole, aby ste sa vyhli
nebezpečným situáciám.
1.2 Záručné podmienky – výluky zo záruky
Vyhradzujeme si právo odmietnuť nároky vyplývajúce zo záruky v prípade nerešpektovania nasledujúcich
ustanovení, inštrukcií pre montáž a podmienok prevádzky. Rovnako prísne podmienky platia v rámci
záruky pre výrobcu.
Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo nie je v ponuke Helios, nie je dovolené. Eventuálne
škody spôsobené takýmto konaním nepodliehajú záruke.
1.3 Predpisy – smernice
Ak sa dodržia pokyny pre montáž a prevádzku, kompaktné zariadenia Helios v čase ich výroby vyhovujú
platným medzinárodným predpisom a CE-smerniciam.
1.4 Preberanie tovaru
Balenie obsahuje typ zariadenia: KWL EC 270 Pro alebo KWL EC 370 Pro s ovládačom KWL-BCU.
Počas preberania overte stav a typové označenie objednaného tovaru. V prípade poškodenia reklamujte
tovar u prepravcu. Reklamáciu neodkladajte. Neskoršie reklamácie a nároky budú odmietnuté.
1.5 Skladovanie produktu
Pri dlhodobejšom skladovaní je potrebné zabrániť škodlivým vplyvom a vykonať nasledovné opatrenia:
Ochrana suchým, vzduchotesným obalom proti prachu (plastový sáčok so suchým médiom a indikátormi
vlhkosti). Miesto skladovania musí byť chránené pred otrasmi, vodou a výkyvmi teplôt. Škody, ktorých
príčinou je nevhodné zaobchádzanie pri preprave, skladovaní a prevádzke sú preukázateľné a tieto
nepodliehajú záruke výrobcu.
1.6 Preprava
Zariadenie je z výroby zabalené tak, aby odolalo normálnemu zaťaženiu pri riadnej preprave. Prepravu
zariadenia vykonávajte s opatrnosťou a starostlivo. Odporúčame zariadenie ponechať až do finálnej
montáže v originálnom balení, čím sa predíde možnému poškodeniu a znečisteniu.
1.7 Oblasť použitia – účel
Kompaktné zariadenia so spätným získavaním tepla KWL EC 270/370 Pro slúžia pre centrálne riadené
vetranie rodinných domov a bytov pasívneho štandardu (PHI) alebo ako decentrálne riešenie
v prevádzkových a priemyselných priestoroch. S vysokoúčinným krížovým protiprúdovým rekuperátorom
je možné dosiahnuť účinnosti uvedené v tabuľke:
Typ zariadenia
KWL EC 270 Pro
KWL EC 370 Pro
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Požad. objem. prietok (m /h)
Účinnosť rekuperácie
Účinnosť rekuperácie

121
89% PHI
90% PHI

168
85%
86%

251
84%

Sú vybavené najmodernejšou technológiou EC motorov s reguláciou konštantného objemového prietoku.
Tá zabezpečuje, že nastavený objemový prietok prúdiaceho vzduchu zostáva nezmenený bez ohľadu na
meniace sa tlakové podmienky vo vzduchotechnickom systéme – napr. aj pri postupnom znečistení filtrov
zostáva objemový prietok vzduchu stále konštantný.
Štandardné vyhotovenie umožňuje umiestnenie a použitie zariadenia v nezamŕzajúcich priestoroch
s teplotou vyššou ako +5°C. Prevádzku za sťažených podmienok ako sú napr. vyššia vlhkosť,
dlhodobejšie nespúšťanie zariadenia, silnejšie znečistenie a iné nadštandardné podmienky vyplývajúce z
klimatických ako aj technických a elektronických vplyvov je potrebné konzultovať s výrobcom a
požadovať povolenie pre takúto prevádzku. Je to z dôvodu, že sériové vyhotovenie nezodpovedá
prevádzke za takýchto podmienok.
Použitie nevyhovujúce tomuto návodu nie je dovolené!
1.8 Funkcie a princíp fungovania
Zariadenia KWL EC 270/370 Pro obsahujú krížový protiprúdový rekuperátor, kde dochádza ku „kríženiu“
chladného vonkajšieho (čerstvého) vzduchu a teplého odvádzaného (interiérového) vzduchu bez toho,
aby prišli do priameho kontaktu. Týmto postupom sa prenáša teplo z odvádzaného vzduchu (až > 90%)
na privádzaný vzduch. Vzduch je tak privádzaný potrubiami do primárnych priestorov (s potrebou
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čerstvého vzduchu). Odvod vzduchu sa rieši v sekundárnych priestoroch (ako sú napr. sociálne
miestnosti, sprchy, toalety...). Takýto vzduch prúdi potrubiami späť do zariadenia, odovzdá teplo v
rekuperátore a výfukovým potrubím vystupuje do vonkajšieho priestoru.
Účinnosť spätného získavania tepla je závislá od mnohých faktorov, okrem iného vlhkosti vzduchu
a rozdielu teplôt nasávaného a odvádzaného vzduchu. Výkon ventilátorov je možné regulovať pomocou
ovládača (súčasť dodávky) alebo ak je požadované, je možné využiť automatickú prevádzku napríklad
na základe senzorov CO2 alebo vlhkosti (príslušenstvo).
KWL zariadenia obsahujú výkonový výstup, pomocou ktorého je možné regulovať predohrievač
(príslušenstvo EHR-R 1,2/160), ktorý zabraňuje pri extrémne nízkych vonkajších teplotách zamŕzaniu
rekuperátora. Teplota privádzaného vzduchu môže byť dodatočne zvýšená pomocou ohrievača
s regulovaným výkonom (príslušenstvo EHR-R 2,4/160).
Pre teplé ročné obdobia je optimálnym riešením využitie letného bypassu na to, aby bol do budovy
privádzaný chladnejší vonkajší vzduch.
Vďaka integrovaným filtrom je vzduch optimálne predfiltrovaný, čo sa postará o hygienickosť a zároveň
dlhodobú životnosť KWL zariadenia. Štandardne je nasávaný vzduch vedený cez G4 filter (voliteľne F7),
rovnako aj odvádzaný vzduch prechádza filtrom so stupňom filtrácie G4 ešte pred jeho vstupom do
rekuperátora.
1.9 Údaje o výkone
Na dosiahnutie plánovaného výkonu jednotky je potrebné zabezpečiť riadnu montáž a správne vedenie
prívodných a odvodných potrubí. V prípade ak sa prevádzkové podmienky zariadenia odchyľujú od
takýchto podmienok (nesprávna montáž a nevhodné prevádzkové podmienky), môže to viesť k zníženiu
výkonu (objemu prúdiaceho vzduchu) a zvýšeniu hladiny hlučnosti. Údaje o hlučnosti prúdiaceho
vzduchu sú uvádzané ako A-hodnotená hladina akustického výkonu LWA (podľa DIN45635, T.1). Údaje
o A-hodnotenej hladine akustického tlaku LPA sú ovplyvnené priestorovými a montážnymi podmienkami.
Preto sa vyskytujú odchýlky medzi takto uvádzanými údajmi a skutočnosťou.
1.10 Zariadenia s plameňom
Súčasné využívanie riadeného vetrania (KWL – zariadení) a zariadení s plameňom závislých od
vnútorného ovzdušia (krby, plynové pece atď.) je podmienené zohľadnením a dodržaním relevantných
predpisov v danej krajine (napr. samostatný prívod vzduchu ku spaľovaniu, snímanie rozdielu tlaku...)!
Prevádzka zariadenia s plameňom závislého od vnútorného ovzdušia by mala byť za súčasného stavu
stále vzduchotesnejších stavieb dovolená len so samostatným prívodom vzduchu ku spaľovaniu. Iba
vtedy sú vetracie zariadenie a zariadenie s plameňom oddelené od seba a je možné ich nezávisle
používať.
Je potrebné dodržiavať prípadné platné predpisy týkajúce sa súčasnej prevádzky zariadení s plameňom,
vetracieho systému, odsávačov pár!
Všeobecné požiadavky staveného práva v Nemecku
Centrálne vetracie zariadenia so spätným získavaním tepla môžu byť inštalované a prevádzkované v
priestoroch so zariadením s plameňom závislým od vnútorného ovzdušia len vtedy, ak je zabezpečené
monitorovanie a snímanie odvodu spalín (dodávka stavby) samostatnými bezpečnostnými zariadeniami
tak, že v prípade poruchy bude odstavené aj vetracie zariadenie (napr. teplotný termostat s elektrickým
napojením na vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla); aby bolo vetracie zariadenie KWL
počas horenia odstavené. Pritom musí byť zabezpečené, že prevádzkou vetracieho zariadenia nevznikne
v miestnosti podtlak väčší ako 4 Pa.
Centrálne vetracie zariadenia so spätným získavaním tepla nemôžu byť prevádzkované v miestnostiach
spolu s horákmi na tuhé palivo a v miestnostiach s procesom horenia závislými od vzduchu v interiéri,
ktoré sú napojené na viacnásobne položené komínové systémy.
Pre definované využitie centrálnej vetracej jednotky so spätným získavaním tepla ako vetracieho
zariadenia musí byť umožnené odstavenie existujúcich spaľovacích vzduchovodov ako aj komínových
systémov spaľovania tuhého paliva.
1.11 Technické údaje
KWL EC 270 Pro
Napätie/frekvencia
Menovitý prúd - vetr. prevádzka
Predohrev (výstup) kW
Dohrev (výstup)
Elektrický prívodný kábel
3
Objemové prietoky V m /h (3 st.)

230 V~/50 Hz
1,0 A
1,0 kW
2,0 kW
2
NYM-J 3 x 2,5 mm
285 / 230/ 170 / 110

Zapojenie podľa schémy
Oblasť prac. teplôt
Hmotnosť
Príkon v standby režime
Krytie

SS-943
-20°C až +40°C
49 kg
<1W
IP 20

KWL EC 370 Pro
Napätie/frekvencia
Menovitý prúd - vetr. prevádzka
Predohrev (výstup) kW
Dohrev (výstup)
Elektrický prívodný kábel
3
Objemové prietoky V m /h (3 st.)

230 V~/50 Hz
2,2 A
1,0 kW
2,0 kW
2
NYM-J 3 x 2,5 mm
350 / 280 / 200 / 140

Zapojenie podľa schémy
Oblasť prac. teplôt
Hmotnosť
Príkon v standby režime
Krytie

SS-943
-20°C až +40°C
52 kg
<1W
IP 20
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KAPITOLA 2
Montáž

2.0
Umiestnenie zariadenia
Kompaktné zariadenie KWL je konštruované pre „visiacu“ montáž na stenu alebo pre umiestnenie do
skrinky, čo umožňuje umiestnenie v obytných priestoroch. V dôsledku hluku spôsobeného prevádzkou
zariadenia, ktorý je premenlivý v závislosti od tlaku v systéme (t.j. riešenia daného systému), sa
odporúča umiestniť zariadenie v práčovni, na chodbe, v technickej miestnosti, skladových priestoroch
alebo v pobytových miestnostiach. Je potrebné dať pozor na to, aby v inštalačnej zóne boo pripravené
pripojenie na odpadovú vodu. Pri tom rešpektujte aj poznámky uvedené na str.4 v odseku „Odvod
kondenzátu“!
Zariadenie by malo byť umiestnené tak, že vzduchotechnické potrubia budú mať čo najkratšiu dĺžku a ich
napojenie na zariadenie nebude problematické. Úzke kolená spôsobujú zvýšenú tlakovú stratu a hluk
prúdenia vzduchu. Potrubia nemôžu byť v žiadnom prípade prelomené. Je potrebné dať si pozor na
pevnosť a tesnosť spojov pripojovacích hrdiel zariadenia a potrubí. Kvôli údržbárskym a inštalačným
prácam musí byť zabezpečený voľný prístup k zariadeniu a jeho svorkovnici.
Dôležité poznámky:
1. Svorkovnica u zariadenia s „pravým“ vyhotovením je prístupná na ľavej strane a u „ľavého“
vyhotovenia na pravej strane.
2. Ak sa použije predohrev alebo dohrev, musí byť potrubie min. 1 m pred a 1 m za ohrievačom
vyhotovené z nehorľavého materiálu (pozri funkčnú schému obr.14).
3. Ohrev musí byť namontovaný tak, aby bola elektrická krabička ľahko prístupná.
4. Aby sa zabránilo prenosu hluku, musí byť podľa typu konštrukcie stavby zvolená a aplikovaná
vhodná eliminácia hluku.
5. Pri umiestňovaní KWL kompaktného zariadenia musí byť zabezpečený dostatočne prístupný
revízny priestor (zohľadnite pokyny v krátkom usmernení č.82041).
6. Zariadenie môže byť umiestnené len v nemrznúcich priestoroch, pretože by ináč hrozilo riziko
zamrznutia. Priestorová teplota nesmie klesnúť pod +5°C!
2.1 Montáž na stenu
Pri upevňovaní zariadenia dodržte minimálnu výšku! (zohľadnite pokyny v krátkom usmernení
č.82041).
1. Pribalenú nosnú lištu upevnite vo vodorovnej polohe o stenu (obr.1). Následne pevne priskrutkujte
fixačnú konzolu (súčasť dodávky) dole na zadnú stenu kompaktného zariadenia (obr.2).
obr.1

obr.2

2. Kompaktné zariadenie zaveste pomocou nosnej konzoly na stenovú nosnú lištu. Horná nosná konzola
na zadnej strane kompaktného zariadenia KWL bola už predpripravená z výroby (obr.3). Následne pevne
upevnite zariadenie zo spodnej strany pevným priskrutkovaním fixačnej konzoly o stenu.
Ubezpečte sa, že zariadenie je upevnené o stenu pomocou obidvoch konzol (vrchnej a spodnej)!
obr.3
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obr.4

2.2 Odvod kondenzátu
Počas vykurovacieho obdobia dochádza ku kondenzácii vlhkosti odvádzaného vzduchu na vodu.
V novostavbách alebo počas kúpeľa, saunovania ako aj sušenia prádla môže dochádzať k výraznejšej
kondenzácii vody. Skondenzovanej vode musí byť umožnené zo zariadenia voľne odtekať. Na tento účel
musí byť namontovaný pribalený guličkový sifón (súčasť dodávky) do otvoru kondenzátu pripraveného na
dne vaničky zariadenia.
- Montáž guličkového sifónu
Montáž sa realizuje na dne zariadenia priamo do otvoru vaničky.
1. Otvorte guličkový sifón pootočením upevňovacieho dielu o ¼ otáčky (obr.5).
2. Upevňovací diel nasuňte zdola do otvoru kondenzátu až po zapadnutie hrany otvoru v plechovej
vaničke do drážky sifónu (obr.6).
obr.5

obr.6

3. Vložte zamkýnací mechanizmus a tlačte smerom nahor (obr.7).
4. Následne nasuňte pribalenú hadičku pre odtok kondenzátu (dĺžka podľa potreby) na hadicovú spojku
nachádzajúcu sa v plášti sifónu a ručne dotiahnite (obr.8).
obr.7
obr.8

obr.9

5. Nasuňte plášť sifónu a pootočením o ¼ otáčky zaistite o upevňovací diel
(obr.9).
(Poznámka: Uistite sa, že gulička je vo vnútri plášťa!)
6. Hadičku pre odtok kondenzátu DN12 (dĺžka podľa potreby) napojte na
systém odpadovej vody v budove pomocou otvoreného sifónu. Hadička musí
dosahovať spád (obr.10), čo je neodmysliteľné pre správny odvod
kondenzátu. Z dôvodov vzniku zápachov pri vyschnutí sifónu by mal byť
aplikovaný otvorený odvod kondenzátu – sifón (obr.11).
- Potrubný systém odpadovej vody smie po napojení na sifón len klesať!
- Odvod kondenzátu musí byť umiestnený tak, aby bolo eliminované
riziko zamrznutia!
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obr.10

obr.11

2.3 Pripojovacie hrdlá
Zariadenie obsahuje štyri pripojovacie hrdlá (s priemerom 160 mm), ktoré sú po obvode vybavené
gumovým tesnením. Potrubia musia byť dopojené na hrdlá pevne a tesne. Usporiadanie potrubia je
zrejmé z nasledovných obrázkov 12 a 13 a je závislé od vyhotovenia zariadenia (ľavé alebo pravé).
obr.12

obr.13

2.4 Vedenie vzduchu, VZT potrubie
Pri projektovaní a montáži sa usilujte o čo najkratšie potrubné trasy. Dajte si pozor na tesnosť spojov
a prechodov. Aby sa zabránilo usádzaniu špiny, tlakovým stratám a hluku, používajte potrubia s hladkou
vnútornou stenou (plastové alebo spiro). Na hlavné potrubné trasy (nasávací a vyfukovaný vzduch,
vzduch k rozdeľovacím krabiciam prívodu a odvodu) použite potrubia s priemerom 160 mm, na koncové
vetvy sa priemer potrubia primerane redukuje.
Nasávacie a výfukové potrubie je potrebné kvôli možnej kondenzácii na povrchu náležite izolovať.
Minimálne hrúbky izolácie definuje DIN EN 1946-6, 05/2010 a tieto je potrebné dodržať. Ak prívodné
a odvodné potrubia prechádzajú cez nevykurované priestory, je ich potrebné rovnako zaizolovať – aby sa
zabránilo tepelným stratám. Vzduch je privádzaný do primárnych priestorov a odvádzaný zo
sekundárnych priestorov. Kvôli zaregulovaniu systému by mali byť prívodné a odvodné otvory ukončené
nastaviteľnými tanierovými ventilmi (ako príslušenstvo).
Pri odsávaní znečisteného odvodného vzduchu je vhodné použiť predfilter (ako príslušenstvo).
Odsávacie digestory nesmú byť napojené na systém (dôvody: špina, nebezpečenstvo požiaru, hygiena).
Na zabezpečenie presunu vzduchu vo vnútri priestoru sú nevyhnutné dostatočne veľké otvory pre
prúdenie (bezprahové dvere, dverové mriežky).
Je nevyhnutné dodržať prípadné platné požiarnobezpečnostné predpisy.
2.5 Zaizolovanie zariadenia
Pri umiestnení vo vykurovaných priestoroch a vyššej priestorovej vlhkosti vzduchu môže v oblasti
nasávania a výfuku vzduchu na vonkajšej strane zariadenia dochádzať ku vzniku kondenzácie. V takom
prípade nalepte na túto plochu izoláciu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou (odolnú voči difúzii vlhkosti).
Okrem toho by mali byť nasávacie a výfukové potrubie dostatočne doizolované na mieste inštalácie.
Pri umiestnení v nevykurovaných priestoroch (napr. nezamŕzajúce podkrovie) je potrebné celoplošné
zaizolovanie všetkých vonkajších strán zariadenia zvonku. V opačnom prípade by mohlo dochádzať ku
kondenzácii na povrchu stien zariadenia. Uloženie odvodu kondenzátu musí byť zabezpečené bez
možnosti vzniku rizika zamrznutia, eventuálne dodatočne s vyhrievaním hadičky.
2.6 Elektrické zapojenie
Pred akýmikoľvek údržbárskymi a inštalačnými prácami alebo pred otvorením spínacej skrinky
musí byť zariadenie odpojené všetkými pólmi od zdroja napätia. Elektrické zapojenie smú
vykonávať len autorizované, odborne spôsobilé osoby výhradne podľa nižšie uvedených schém
elektrického zapojenia. Elektrické pripojenie musí byť až do záverečnej fázy montáže odpojené
všetkými pólmi od elektrickej siete.
Príslušné normy a bezpečnostné predpisy musia byť dodržané. Prísne predpísaný je revízny vypínač s
3 mm kontaktným otvorom pre všetky póly.
Ovládač KWL BCU/BCA je prepojený so zariadením pomocou 3 m dlhého kábla, ktorý je súčasťou
balenia ovládača (voliteľne je možné navyše objednať aj dĺžky 10 a 20 m).
Montáž externej svorkovnice
Prívodný napájací kábel externej svorkovnice (IP44) je dlhý 1,5 m a nachádza sa približne uprostred
hornej strany zariadenia medzi pripojovacími hrdlami. Svorkovnica môže byť umiestnená napr. na stenu
vedľa zariadenia.
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KAPITOLA 3

3.0 Funkčná schéma
obr.14

Popis funkcií

Pozícia

Popis

Obj. č.

T1

snímač teploty nasávaného vonkajšieho vzduchu

-------

T2

snímač teploty vzduchu privádzaného do interiéru

-------

T3

snímač teploty odvádzaného vzduchu

-------

T4

snímač teploty vyfukovaného vzduchu

-------

T5

snímač teploty do potrubia, typ KWL-LTK (príslušenstvo)

09644

T6

snímač protimrazovej ochrany, typ KWL-LTK (príslušenstvo)

09644

T7
1

priestorový snímač, typ KWL-FF (príslušenstvo)

09953

tepelne odolné príp. nehorľavé potrubie (napr. spiro)

-------

2

tepelne odolná príp. nehorľavá izolácia

-------

3

predohrev, typ EHR-R1, 2/160

09434

4

filterbox, typ LFBR 160 G4

08578

5

elektrický dohrev, typ EHR-R 2,4/160

09435

teplovodný dohrev, typ WHR 160

09481
08819

alternatíva

a hydraulický modul, typ WHSH 1100 24V (0-10V)

3.1 Možnosti pripojenia externých komponentov (pozri tiež schému el. zapojenia SS-943)
3.1.1 Predohrev (príslušenstvo)
Podľa kritérií pasívneho domu je predohrev prísne predpísaný kvôli tomu, aby sa predišlo
namŕzaniu rekuperátora.
- regulácia pomocou ohrievača EHR-R 1,2/160 (príslušenstvo)
Riadiaca elektronika KWL zariadenia porovnáva požadovanú teplotu (nastavenie z výroby na +3°C)
s teplotou vzduchu vyfukovaného do exteriéru (snímač T4). Zaznamenaný rozdiel slúži na regulovanie
ohrievača tak, aby bola dosiahnutá požadovaná konštantná teplota vyfukovaného vzduchu.
Riadiaca elektronika KWL zariadenia porovnáva teplotu tepelnej pohody (definícia Passivhausinstitutu:
+16,5°C) s teplotou privádzaného vzduchu (snímač T2). Zaznamenaný rozdiel slúži na regulovanie
ohrievača tak, aby bola dosiahnutá konštantná teplota privádzaného vzduchu. Ak je dodatočne použitý
dohrev, potom je aktivovaný potrubný snímač T5 teploty privádzaného vzduchu a nie pôvodný snímač
T2 a dohrev je tak regulovaný podľa rozdielu teploty. Aktivovanie predohrevu prebehne len vtedy, ak na
displeji ovládača nie sú zobrazované žiadne chybové hlásenia (pozri bod 6.7) a prívodný ventilátor beží
na úrovni s minimálne požadovaným prietokom vzduchu.
Pred ohrievačom EHR-R musí byť namontovaný a predradený vzduchový filter (príslušenstvo LFBR 160
obj. č. 8578), ktorý ochráni špirálu ohrievača pred prachom a akumuláciou nečistôt.
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3.1.2 Elektrický dohrev EH (príslušenstvo)
- regulácia s aplikáciou elektrického ohrievača EHR-R 2,4/160
Odporúčaná konfigurácia: Dohrev plus potrubný snímač teploty (T5) a snímač vlhkosti/priestorový
snímač teploty (T7) KWL-FF 270/370 obj.č.9953.
Riadiaca elektronika KWL porovnáva požadovanú teplotu (nastavenie z výroby na +20°C) privádzaného
vzduchu s hodnotou nameranou snímačom T7. Pri odlišných hodnotách dochádza ku regulácii dohrevu
podľa nameraného rozdielu teplôt vzduchu tak, aby sa dosiahla konštantná teplota privádzaného
vzduchu. Aby ste sa vyhli veľkým výkyvom teplôt na výstupe z tanierových ventilov, je možné na displeji
aktivovať ohraničenie minimálnej (predpis Passivhausinstitut +16,5°C) a maximálnej (nastavenie z výroby
+40°C) teploty privádzaného vzduchu. Teplota privádzaného vzduchu je meraná snímačom T5
a porovnávaná s min./max. teplotou. Ak teplota privádzaného vzduchu klesne napr. pod +16,5°C,
aktivuje sa dohrev aj v prípade, ak v miestnosti bola dosiahnutá požadovaná teplota. Ak teplota
privádzaného vzduchu stúpne napr. nad +40°C dochádza k odstaveniu dohrevu a to aj v prípade, ak
v miestnosti nie je dosiahnutá požadovaná teplota.
Minimálna konfigurácia: Dohrev plus potrubný snímač teploty (T5) KWL-LTK obj.č.9644.
Riadiaca elektronika KWL porovnáva požadovanú teplotu (nastavenie z výroby na +20°C) privádzaného
vzduchu s hodnotou nameranou snímačom T5. Pri odlišných hodnotách dochádza ku regulácii dohrevu
podľa nameraného rozdielu teplôt vzduchu tak, aby sa dosiahla konštantná teplota privádzaného
vzduchu.
3.1.3 Teplovodný dohrev WW (príslušenstvo)
- regulácia s aplikáciou teplovodného ohrievača WHR 160
Odporúčaná konfigurácia: Dohrev plus potrubný snímač teploty (T5), snímač protimrazovej ochrany (T6)
a snímač vlhkosti/priestorový snímač teploty (T7) KWL-FF 270/370 obj.č.9953.
Riadiaca elektronika KWL porovnáva požadovanú teplotu (nastavenie z výroby na +20°C) privádzaného
vzduchu s hodnotou nameranou snímačom T7. Pri odlišných hodnotách dochádza ku regulácii dohrevu
podľa nameraného rozdielu teplôt vzduchu tak, aby sa dosiahla konštantná teplota privádzaného
vzduchu. Aby ste sa vyhli veľkým výkyvom teplôt na výstupe z tanierových ventilov, je možné na displeji
aktivovať ohraničenie minimálnej (predpis Passivhausinstitut +16,5°C) a maximálnej (nastavenie z výroby
+40°C) teploty privádzaného vzduchu. Teplota privádzaného vzduchu je meraná snímačom T5
a porovnávaná s min./max. teplotou. Ak teplota privádzaného vzduchu klesne napr. pod +16,5°C,
aktivuje sa dohrev aj v prípade, ak v miestnosti bola dosiahnutá požadovaná teplota. Ak teplota
privádzaného vzduchu stúpne napr. nad +40°C dochádza k odstaveniu dohrevu a to aj v prípade, ak
v miestnosti nie je dosiahnutá požadovaná teplota. Za teplovodný ohrievač odporúčame umiestniť
snímač protimrazovej ochrany (T6) vo vzdialenosti 20 cm. Ak teplota klesne pod +5°C, zmiešavaci ventil
sa naplno otvorí a klapka (vyhotoviť na mieste stavby podľa požiadaviek) v nasávacom potrubí sa
uzavrie.
Dôležitá poznámka: Pri použití teplovodného ohrievača musí byť prepojený externý kontakt na
svorkovnici (svorky v krabičke KWL 23/24 podľa schémy elektrického zapojenia SS-943) s vykurovaním
budovy (kontakt zapnutie kúrenia). Predpoklad: Nastavenie parametra E4.1 musí byť na hodnote 1, aby
sa zabezpečilo, že je k dispozícii dostatok teplej vody.
Všeobecné poznámky k použitiu predohrevu a elektrického dohrevu.
- bez ohľadu na konfiguráciu platí nasledovné:
Ohrievače majú integrované dva stupne ochrany proti prehriatiu – bezpečnostné teplotné poistky.
Teplotná poistka s auto resetom (aktivuje sa pri dosiahnutí +50°C) je vyhodnocovaná riadiacou
elektronikou KWL zariadenia. Ak stúpne teplota v potrubnom systéme nad +50°C poistka sa aktivuje
a zároveň sa na displeji ovládača KWL-BCU/BCA zobrazí chybové hlásenie E13, prívodný ventilátor sa
prepne na maximálny výkon po dobu 1 minúty. Teplotná poistka s manuálnym resetom (aktivuje sa pri
dosiahnutí +120°C) je predradená priamo napájaniu na prívode el. prúdu do ohrievača, aby zabezpečila
v prípade núdze bezpečné vypnutie. Dodržujte pokyny uvedené v návode na montáž a prevádzku
(č.91560) pre produktový rad EHR-R. Zapojenie sa vykonáva podľa platnej schémy elektrického
zapojenia SS-943.
Ak sa použije ohrievač, musí byť potrubný systém minimálne 1 m pred a 1 m za ohrievačom
zhotovený z tepelne odolných príp. nehorľavých materiálov (napr. Spiro potrubie).
3.1.4 Bypass funkcia
Funkcia bypassu umožňuje zníženie teploty privádzaného vzduchu pre príjemnú klímu, čo je
zabezpečené obtokom rekuperátora pomocou dvojice protiľahlých klapiek.
Bypass uzatvorený: Nasávaný vzduch je vedený do priestoru cez rekuperátor (spätné získavanie tepla je
aktívne).
Bypass otvorený: Nasávaný vzduch je vedený do miestností priamo (spätné získavanie tepla nie je
aktívne), nepriame chladenie vzduchu v interiéri.
obr.15
obr.16

- Popis funkcií bypassu:
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Ak je zariadenie pod elektrickým napätím, bypass klapka je úplne uzatvorená (obr.15).
Bypass sa otvorí, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
Podmienka 1: Teplota odvádzaného vzduchu (snímač T3) je vyššia ako bypass teplota (bypass teplota
minimálne o 3°C vyššia ako je teplota privádzaného vzduchu, pozri sekciu dohrev, nastavenie z výroby
na +23°C).
Podmienka 2: Teplota nasávaného vzduchu (snímač T1) je nižšia ako teplota odvádzaného vzduchu
(snímač T3).
Podmienka 3: Teplota nasávaného vzduchu (snímač T1) je vyššia ako hraničná teplota nasávaného
vzduchu (nastavenie z výroby +15°C).
Bypass sa zatvorí, ak sú splnené podmienky 4 a 5 alebo podmienky 6 a 7:
Podmienka 4: Teplota odvádzaného vzduchu (snímač T3) je nižšia ako bypass teplota znížená o 2°C.
Podmienka 5: Bypass klapka je otvorená.
Podmienka 6: Teplota nasávaného vzduchu (snímač T1) je nižšia ako hraničná teplota nasávaného
vzduchu znžená o -2°C.
Podmienka 7: Bypass klapka je otvorená.
3.1.5 Protimrazová ochrana krížového protiprúdového rekuperátora
Funkcia protimrazovej ochrany zabraňuje vzniku námrazy na krížovom protiprúdovom rekuperátore, ak
nie je doplnený predohrev alebo výkon predohrevu nie je dostatočný.
- Popis funkcií:
Protimrazová ochrana je aktívna vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:
Výsledky a spôsob fungovania sú závislé od konkrétnej konfigurácie zariadenia (pre pasívny dom alebo
podľa DIBt):
Podmienka I: Teplota vyfukovaného vzduchu (snímač T4) je o 2°C nižšia ako protimrazová ochrana
rekuperátora (nastavenie z výroby +3°C) a je nameraná po dobu dlhšiu ako 2 minúty.
Podmienka II: Podmienka I pretrváva dlhšie ako 2 minúty.
Konfigurácia pasívny dom: Predohrev je odpojený a prívodný ventilátor sa prepne z bezpečnostných
dôvodov na 1 minútu na najvyšší výkonový stupeň, potom sa zariadenie prepne do režimu odvádzania
vzduchu. Ak stúpne teplota vyfukovaného vzduchu nad teplotu protimrazovej ochrany rekuperátora bude
aktivovaný normálny prevádzkový stav.
Konfigurácia DIBt: Objemový prietok vzduchu na prívodnom ventilátore je redukovaný o 50% a aktivuje
sa predohrev. Ak teplota vyfukovaného vzduchu do exteriéru nestúpne v priebehu 5 minút nad hraničnú
teplotu protimrazovej ochrany rekuperátora, predohrev bude odstavený a prívodný ventilátor sa
z bezpečnostných dôvodov na 1 minútu prepne do prevádzky na najvyšší výkonový vetrací stupeň.
Prívodný ventilátor sa vypne. Ak teplota vyfukovaného vzduchu stúpne nad hraničnú teplotu
protimrazovej ochrany rekuperátora, následne sa aktivuje normálny prevádzkový stav.
Protimrazová ochrana pre dodatočný teplovodný ohrievač
Ak teplota privádzaného vzduchu klesne pod +5°C, prívodný ventilátor sa odstaví. Na ovládači je
signalizované chybové hlásenie.
3.1.6 Spätné klapky, 230V~ (dodávka stavby)
Spätné klapky (nasávanie a výfuk vzduchu) zabraňujú vnikaniu studeného vzduchu počas porúch alebo
pri odstavení zariadenia mimo prevádzku vetrania. Ak sa použije teplovodný výmenník, musia byť
použité aj spätné klapky, aby sa predišlo škodám z dôvodu zamrznutia média v teplovodnom ohrievači.
3.1.7 Alarm výstup
Ak sa na zariadení vyskytuje chyba, napr. porucha ventilátora, protimrazová ochrana rekuperátora otvára
výstup pre alarm.
3.1.8 Externý signál (kontakt)
Nastavenie funkcií rôznych parametrov (potenciálny voľný kontakt)
Menu E4 Funkcia
Popis funkcie
Zariadenie v
Pri otvorenom kontakte sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu
standby
(stupeň 0), ochranné funkcie (napr. protimrazová ochrana) zostávajú
1
prevádzke
aktívne. Na displeji je signalizované „externý kontakt“. Pri uzatvorenom
vetrania
kontakte sa zariadenie prepne do vetracej prevádzky.
2

Party
prevádzka/boost

3

Režim prívodu
vzduchu

4

Režim odvodu
vzduchu

5

Bypass funkcia

6

Teplota pri
poklese výkonu

Pri uzatvorenom kontakte je zariadenie prevádzkované na najvyššom
výkonovom stupni. Na displeji je signalizované „externý kontakt“. Pri
otvorenom kontakte sa zariadenie prepne a prevezme predtým aktivovaný
prevádzkový stav.
Pri uzatvorenom kontakte je zariadenie prevádzkované v režime len prívodu
vzduchu. Na displeji je signalizované „externý kontakt“. Pri otvorenom
kontakte sa zariadenie prepne a prevezme predtým aktivovaný prev. stav.
Pri uzatvorenom kontakte je zariadenie prevádzkované v režime len odvodu
vzduchu. Na displeji je signalizované „externý kontakt“. Pri otvorenom
kontakte sa zariadenie prepne a prevezme predtým aktivovaný prevádzkový
stav.
Pri uzatvorenom kontakte je bypass otvorený. Na displeji je signalizované
„externý kontakt“. Pri otvorenom kontakte sa bypass znovu uzavrie.
Pri uzatvorenom kontakte je teplota privádzaného vzduchu redukovaná o
3°C (pokles výkonu). Na displeji je signalizované „externý kontakt“. Pri
otvorenom kontakte sa zariadenie prepne a zvýši teplotu privádzaného
vzduchu na pôvodne nastavenú úroveň.
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3.1.9 Regulácia vlhkosti
Funkcia regulácie vlhkosti sa stará v prípade vysokej priestorovej vlhkosti (% relatívna vlhkosť) o zvýšenú
výmenu vzduchu, a tým bráni vznikaniu plesní. Zariadenie je z výroby dodávané s aktivovanou funkciou
regulácie vlhkosti (nastavenie požadovanej hranice relatívnej vlhkosti 60%, reakčný interval 10%, dobeh
2 hodiny). Na zariadenie môžu byť celkovo pripojené až 4 ks snímačov vlhkosti typu KWL-FF 270/370
obj.č.9953 (pozri schému elektrického zapojenia SS-943).
Nastavenie z výroby
- požadovaná hodnota vlhkosti
Definuje relatívnu vlhkosť v priestoroch, ktorá by mala platiť pre normálnu priestorovú klímu. V takom
prípade pri plnení podmienky je vetracie zariadenie prevádzkované na 1. (najnižšom) výkonovom stupni
napr. pri 60% relatívnej vlhkosti.
- reakčný interval
Pri nízko definovanej hranici (napr. 5%) reaguje regulácia vlhkosti na zmeny vlhkosti citlivejšie, čím
dochádza k prepínaniu výkonových stupňov s rýchlejšou odozvou (pozri príklady v tabuľke).
Stupeň vetrania
Hranica 0*/1
10%
0 - 50%
5%
0 - 55%

Stupeň vetrania
1
50 - 60%
55 - 60%

Stupeň vetrania
2
60 - 70%
60 - 65%

Stupeň vetrania
3
70 -80%
65 - 70%

Stupeň vetrania
4
80 - 90%
70 - 75%

* Ak je pod parametrom E3.1 aktivovaný minimálny vetrací stupeň 0.
- čas dobehu
Ak požadovaná hodnota nie je dosiahnutá v priebehu 2 hodín, zariadenie sa prepne do prevádzky na
minimálny výkon 0*/1 s trvaním podľa nastavenej doby (čas dobehu 0 – 24 hodín). Táto funkcia eliminuje
riziko, že vetracie zariadenie v prípade vonkajšieho vzduchu nasýteného vlhkosťou (napr. dusno, sparno
v exteriéri) interiér budovy nezaťaží ďalšou vlhkosťou.
Regulácia
Funkcia regulácie vlhkosti môže byť regulovaná pomocou ovládača KWL-BC... ale aj bez neho. Pri
využívaní ovládača musí byť aktivovaná automatická prevádzka (symbol „kvapky vody“). Pri manuálnej
prevádzke sa po dosiahnutí hranice relatívnej vlhkosti 80% na displeji zobrazí upozornenie (alarm
vlhkosti, otočný ovládač bliká na modro). Okrem toho je aktivovaný vetrací stupeň závislý od týždenného
programu a CO2 regulácie.
3.1.10 CO2 regulácia
CO2 regulácia sa stará v prípade vyššej koncentrácie CO2 vyjadrenej v ppm o zvýšenú výmenu vzduchu
tak, aby došlo k zníženiu tejto privysokej úrovne a eliminovali sa negatívne vplyvy na ľudí v podobe
únavy, bolesti hlavy a straty schopnosti koncentrácie. Zariadenie je z výroby dodávané s aktivovanou
funkciou CO2 regulácie (nastavenie požadovanej hranice CO 2 regulácie 800 ppm, reakčný interval 100
ppm, dobeh 2 hodiny). Na zariadenie môžu byť celkovo pripojené až 4 ks snímačov CO 2 typu KWL- CO 2
270/370 obj.č.9958 (pozri schému elektrického zapojenia SS-943).
Nastavenie z výroby
- požadovaná hodnota CO2
Definuje CO2 koncentráciu v priestoroch, ktorá by mala platiť pre normálnu priestorovú klímu. V takom
prípade pri plnení podmienky je vetracie zariadenie prevádzkované na 1. (najnižšom) výkonovom stupni
napr. pri 800 ppm.
- reakčný interval
Pri nízko definovanej hranici (napr. 100 ppm) reaguje regulácia CO2 na zmeny koncentrácie CO2
citlivejšie, čím dochádza k prepínaniu výkonových stupňov s rýchlejšou odozvou (pozri príklady
v tabuľke).
Stupeň
vetrania 0*/1
200 ppm 0 - 600 ppm
100 ppm 0 - 700 ppm
Hranica

Stupeň
vetrania 1
600 - 800 ppm
700 - 800 ppm

Stupeň
vetrania 2
800 - 1 000 ppm
800 - 900 ppm

Stupeň
vetrania 3
1 000 - 1 200 ppm
900 - 1 000 ppm

Stupeň
vetrania 4
1 200 - 1 400 ppm
1 000 - 1 100 ppm

* Ak je pod parametrom E3.1 aktivovaný minimálny vetrací stupeň 0.
- čas dobehu
Ak požadovaná hodnota nie je dosiahnutá v priebehu 2 hodín, zariadenie sa prepne do prevádzky na
minimálny výkon 0*/1 s trvaním podľa nastavenej doby (čas dobehu 0 – 24 hodín).
Regulácia
Funkcia CO2 regulácie môže byť regulovaná pomocou ovládača KWL-BC... ale aj bez neho. Pri
využívaní ovládača musí byť aktivovaná automatická prevádzka (symbol „CO2“). Pri manuálnej
prevádzke sa po dosiahnutí koncentrácie CO 2 na úrovni 1600 ppm na displeji zobrazí upozornenie (alarm
CO2, otočný ovládač bliká na modro). Okrem toho je aktivovaný vetrací stupeň závislý od týždenného
programu a regulácie vlhkosti.
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KAPITOLA 4
Ovládač
KWL BCU/ KWL BCA

4.0 Integrovaný ovládač KWL-BC..
Kompaktné zariadenie pre pasívne domy je regulované pomocou ovládača KWL-BCU/BCA (pre montáž
pod omietku alebo na omietku). Umožňuje manuálnu/automatickú 4-stupňovú prevádzku. S ovládačom je
dodávaný 3 metre dlhý riadiaci kábel s konektormi RJ 12 na oboch koncoch. Je možné pripojenie až 4 ks
ovládačov. V takom prípade musí každý ovládač dostať vlastnú IP adresu, ktorá je vyvolaná jedenkrát pri
zapnutí.

4.1 Ovládacie menu/nastavenie parametrov
A1 = asistent prvotného uvedenia do prevádzky:
V menu „Erstinbetriebnahme“/„prvé uvedenie do prevádzky“ sú
dopytované nasledujúce informácie:
1. Adresse Bedienelement / Adresa ovládača: Môžu byť pripojené až 4
ovládače. Každý ovládač potrebuje svoju vlastnú adresu (1-4).
2. Sprache / Jazyk: Zvoliť si môžete z nasledujúcich možností: nemčina
alebo angličtina.
3. Datum / Dátum: Nastavenie aktuálneho dátumu.
4. Uhrzeit / Čas: Nastavenie aktuálneho času.
B1 až B14 prevádzka na vetracích stupňoch auto/manuálna:
Regulácia výkonu KWL EC 270/370 Pro môže prebiehať automaticky
alebo manuálne.
V automatickom režime prevádzky / Auto je výkon regulovaný
v závislosti od priestorovej vlhkosti, CO2 koncentrácie a/alebo
týždenného programu. Pre využívanie týchto funkcií musia byť
zapojené komponenty príslušenstva CO 2 snímač KWL-CO2 prípadne
snímač vlhkosti KWL-FF 270/370.
V manuálnom režime prevádzky / Manuell je výkon regulovaný
individuálne. Ovládaním otočného gombíka je možné zvoliť
z nasledujúcich možností vetrania:
Stufe/stupeň 0-1-2-3-4-ZU-AB (ZU = prívod vzduchu, AB = odvod
vzduchu).
- Iba s DIBt konfiguráciou! –
C1 = aktivácia party prevádzky / Partybetrieb aktivieren:
Cez menu „Partybetrieb“/„party prevádzka“ je možné zariadenie KWL
EC 270/370 Pro prepnúť na určitý čas do prevádzky v režime na
prednastavenom vetracom stupni. Na displeji je zobrazovaný
zostávajúci čas (C1.1) v tomto režime party prevádzky, mód môže byť
kedykoľvek prerušený. Nastavenie vetracieho stupňa ako aj trvanie
prevádzky sa nastavuje v podmenu D3.
C2 = aktivácia tichého režimu / Rehubetrieb aktivieren:
Cez menu „Ruhebetrieb“/„tichý režim“ je možné zariadenie KWL EC
270/370 Pro prepnúť na určitý čas do prevádzky v režime na
prednastavenom vetracom stupni. Na displeji je zobrazovaný
zostávajúci čas (C2.1) v tomto tichom režime, mód môže byť
kedykoľvek prerušený. Nastavenie vetracieho stupňa ako aj trvanie
prevádzky sa nastavuje v podmenu D4.
SLOVNÍK:
Andern = Zmeniť
Auswahl = Výber
Exit = Koniec
Fertig = Hotovo
Kopieren = Kopírovať
Stufe = Stupeň
Uhr = Hodiny
Weiter = Ďalej
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C3 = Dohrev / Nachheizung:
Zobrazí sa len vtedy, ak je pripojený snímač T5.
C3.1 = Dohrev ZAP/VYP / Nachheizung EIN/AUS
C3.2 = Teplota privádzaného vzduchu / Zulufttemperatur
s možnosťou nastavenia teploty +16,5°C až +40°C

Pokračujte
potvrdením
„EIN“/„ZAP“

C3.3 = Minimálna teplota privádzaného vzduchu / Minimale
Zulufttemperatur
Nastaviteľný rozsah teploty +16,5°C až +40°C
Je k dispozícii len vtedy, ak sú pripojené snímače T5 a T7

C3.4 = Maximálna teplota privádzaného vzduchu / Maximale
Zulufttemperatur
Nastaviteľný rozsah teploty +20°C až +50°C
Je k dispozícii len vtedy, ak sú pripojené snímače T5 a T7
C4 = Týždenné časové spínacie hodiny / Wochenzeitschaltuhr:
C4.1 = Štandardný týždenný program / Standard
Wochenprogramm
Je prednastavených 6 týždenných programov, ktoré môžu byť
vybrané cez menu C4.2, pozri aj tabuľku „Wochenprogram“/
„týždenný program“
C4.1.1 = Individuálny týždenný program / Individuelles
Wochenprogramm:
Voliteľne je možné pre každý deň vytvoriť individuálny týždenný
program (pozri menu C4.1.1)

Nastavenie želaných extra hodnôt parametrov v rámci

Dovolenkový program na str.13

Tabuľka týždenný program:
Týždenný program 1
0:006:30Čas
6:30
11:30
Po.–Pi.
st.1
st. 2
0:008:30Čas
8:30
12:00
So.
st.1
st. 2
0:008:30Čas
8:30
9:30
Ne.
st.1
st. 2
Týždenný program 2
0:006:30Čas
6:30
8:00
Po.–Pi.
st.1
st. 3
0:008:00Čas
8:00
8:30
So.
st.1
st. 2
0:009:00Čas
9:00
10:30
Ne.
st.1
st. 2
Týždenný program 3
0:005:30Čas
5:30
8:00
Po.–Pi.
st. 2
st. 3
0:006:30Čas
6:30
8:00
So.-Ne.
st. 2
st.
Týždenný program 4
0:005:30Čas
5:30
8:00
Po.–Pi.
st.1
st. 2
So.
st.1
Ne.
st. 2
Týždenný program 5
Čas
0:00-8:00
Po.-So.
st.1
Ne.
Týždenný program 6
Čas
0:00-13:00
Po.–Ne.
deaktivované
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11:3013:30
st. 3
12:0014:00
st. 3
9:3021:00
st. 3

13:3021:00
st. 2
14:0023:00
st. 2
21:0023:00
st. 2

21:0024:00
st. 1
23:0024:00
st. 1
23:0024:00
st. 1

8:0016:00
st.1
8:3010:00
st. 3
10:3015:00
st. 3

16:0018:00
st. 2
10:0018:00
st. 2
15:0022:00
st. 2
11:0011:30
st. 3
11:3013:00
st. 4

8:0011:00
st.1
8:0011:30
3
8:0010:00
st. 2

-

-

-

-

-

18:0020:30
st. 3
18:0021:00
st. 3
22:0024:00
st.1

20:3022:30
st. 2
21:0024:00
st. 2

22:3024:00
st.1

-

-

11:3013:00
st. 3
13:0022:00
st. 3

13:0021:00
st. 3
22:0024:00
st. 2

10:00- 16:00- 22:0016:00 22:00
24:00
stupeň 1
st.1
st. 2
st. 2
st. 2

8:00-22:00
st. 4
st.1

-

-

-

-

-

-

22:00-24:00
st. 1
-

-

-

-

C4.1.1.1 = Nastavenie želaných extra hodnôt parametrov
v rámci týždenného programu / Wochenprogramm SollwertOffset:
Táto funkcia umožňuje zníženie alebo zvýšenie požadovaných
hodnôt parametrov teploty, vlhkosti alebo CO2. Z toho rezultuje
dodatočná optimalizácia priestorovej klímy s ďalšou úsporou
nákladov a energie.
C4.1.1.2 = Extra hodnoty požadovaných parametrov
/Sollwert-Offset (C3.3)
ZAP/VYP EIN/AUS

Pokračujte potvrdením
„EIN“/„ZAPNÚŤ“

C4.1.1.3 = Zníženie teploty privádzaného vzduchu /
Zulufttemteratur absenken
Želanú hodnotu znížiť o nastavenú hodnotu (-3°C)

C4.1.1.4 = Zvýšenie hodnoty vlhkosti / Feuchtefühler
anheben
Želanú hodnotu zvýšiť o nastavenú hodnotu

C4.1.1.5 = Zvýšenie hodnoty koncentrácie CO2 / CO2-Fühler
anheben
Želanú hodnotu zvýšiť o nastavenú hodnotu

C4.1.1.6 = Pondelok až nedeľa /Montag bis Sonntag
Upraviť požadované hodnoty
C4.1.1.7 = Pondelok / Montag
1. Potvrdiť výber dňa „Pondelok“ stlačením otočného gombíka.
2. Výber „Bearb.“ Potvrdiť stlačením otočného gombíka.

C4.1.1.8 = Pondelok / Montag

Pokračujte
potvrdením

3. Výber „Ändern“. Otáčaním gombíka vybrať polhodinu, pre ktorú chcete
nastaviť vetranie. (V pravom dolnom rohu sa zobrazuje ˂Uhr˃.)
4. Potvrdiť stlačením otočného gombíka.
5. Výber stupňa vetrania od 1 do 4 pre danú polhodinu. Stupeň vetrania
sa zobrazuje pod časom. Výber sa realizuje otáčaním otočného
gombíka. (V pravom dolnom rohu sa zobrazuje ˂Stufe˃.)
6. Potvrdiť stlačením otočného gombíka „OK“.
7. Výber „Bearb.“ Potvrdiť stlačením otočného gombíka.
8. Otáčaním gombíka sa presunúť na tú polhodinu, pre ktorú chcete
zmeniť stupeň vetrania. V prípade, že to je ďalej v čase, výkonový
stupeň vetrania sa v tomto intervale nebude meniť.
9. Stlačením potvrdiť.
10. Opakujte kroky 3 až 6 až kým nezvolíte požadované stupne vetrania
pre celý deň.
11. Ukončite nastavovanie režimu vetrania pre tento deň výberom
„Beenden“ – potvrdiť stlačením otočného gombíka.

C4.1.1.9 = Pondelok / Montag
Offset EIN/AUS - Extra hodnoty parametrov ZAP/VYP
C4.1.1.10 = Pondelok / Montag
C4.1.1.11 = Kopírovať pondelok? / Montag kopieren?
Ak chcete nastavenia z pondelka kopírovať na ďalšie dni v týždni,
vyberte „Kopieren“ a potvrďte stlačením otočného gombíka. Následne
vyberte a potvrďte dni, na ktoré chcete program skopírovať.
Ak program nechcete kopírovať, vyberte „Exit“ a potvrďte stlačením
otočného gombíka. Ďalšie dni v týždni následne nastavíte individuálne
podobným postupom, ako pondelok.
Pokračujte potvrdením
„BEENDEN“/„UKONČIŤ“

C4.1.1.12 = Pondelok skopírovať / Montag kopieren
Funkcia kopírovania môže byť využitá pri nastavení ostatných
dni (utorok – nedeľa) v týždni.
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C5 = Dovolenkový program / Urlaubsprogramm:
Prístupom do menu „Urlaubsprogram“/„Dovolenkový program“
je možné zadefinovať pevný termín dovolenky. Na tento časový
úsek môžete naprogramovať individuálny priebeh prevádzky
vetrania, napr. intervalové vetranie. Program sa aktivuje
automaticky so začiatkom dovolenky a po uplynutí
definovaného obdobia sa vráti späť do normálneho
prevádzkového stavu.
C5.1 = Dovolenkový program / Urlaubsprogramm:
ZAP/VYP EIN/AUS
C5.2 = Začiatok dovolenky / Urlaubsbeginn:
Nastaviť dátum / Datum einstellen
C5.3 = Koniec dovolenky / Urlaubsende:
Nastaviť dátum / Datum einstellen
C5.4 = Interval / Intervall:
ZAP/VYP EIN/AUS

C5.5.2 = Čas intervalu / Intervallzeit:
1 – 24 h
C5.5.1 = Stupeň vetrania / Lüftungsstufe:
Stupeň 1 až po prevádzku v režime „len odvod“ / Stufe 1 bis AB
(Abluftbetrieb)
C5.6 = Čas trvania zapnutia / Einschaltzeit:
1 – 300 minút / 1 – 300 Minuten

C5.7 = Interval - stupeň / Intervall - Stufe:
Stupeň 1 až po prevádzku v režime „len odvod“ / Stufe 1 bis AB
(Abluftbetrieb)

C5.8 = Automatická prevádzka / Automatikbetrieb:
Ak je aktívna dovolenková prevádzka, je na displeji
zobrazované „End-Datum“ / Dátum ukončenia. Pomocou
funkcie „Deaktivieren“/ Deaktivovať je možné dovolenkový
program kedykoľvek prerušiť!
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C6 = Hodnoty snímačov / Fühlerwerte:
Štandardne sú zobrazované nasledujúce teploty:
Nasávanie / Außenluft, výfuk / Fortluft, prívod / Zuluft
a odvod / Abluft vzduchu
Ak sú pripojené komponenty príslušenstva, napr. snímače CO2
alebo vlhkosti (z každého typu po max. 4 ks), potom sú
zobrazované na displeji. Ak nie sú pripojené žiadne snímače,
potom je na displeji zobrazený symbol „- -“.
C6.1 = Teploty I a II / Temperaturen I und II
Striedajú sa v zobrazení vtedy, ak sú pripojené externé
snímače teploty.
C6.1.1 = Snímače vlhkosti / Feuchte-Fühler
Snímače vlhkosti 1 až 4.
C6.1.1.1 = Snímače CO2 / CO2- Fühler
Snímače CO2 1 až 4.
Ak nie sú pripojené žiadne snímače, potom je na displeji
zobrazený symbol „- -“.
EXIT (C6.1.1.1.1)
Odísť z menu snímačov.
C7 = Nastavenia / Einstellungen:
Prístupom do menu „Einstellungen“ / „nastavení“ je možné
individuálne prispôsobiť rôzne parametre.
D1 = Želané hodnoty pre vlhkosť / Feuchte Sollwerte:
D1.1 = Stav regulácie podľa vlhkosti /Status
Feuchtesteuerung
ZAP/VYP
D1.2 = Želaná hodnota pre relatívnu vlhkosť 25 až 95% /
Sollwert, 25 bis 95% r.F
Definuje relatívnu vlhkosť v priestoroch, ktorá by mala platiť
pre normálnu priestorovú klímu. V takom prípade pri plnení
podmienky je vetracie zariadenie prevádzkované na 1.
(najnižšom) výkonovom stupni napr. pri 60% relatívnej vlhkosti.
Nastavenie z výroby je na 60% relatívnu vlhkosť.
D1.3 = Reakčný interval pri 5 až 20% zmene relatívnej
vlhkosti / Schaltstufen, 5 bis 20% r.F
Pri nízko nastavenej hranici (napr. 5%) reaguje regulácia
vlhkosti na zmeny vlhkosti citlivejšie, čím dochádza
k prepínaniu výkonových stupňov s rýchlejšou odozvou.
Napríklad reakčný interval 5% znamená, že vetrací stupeň 2 je
aktivovaný v prípade nárastu relatívnej vlhkosti o + 5% (pozri
tabuľku na str.9).
Nastavenie reakčného intervalu z výroby je na 10%.
D1.4 = Čas dobehu, 0 – 24 hodín
Ak požadovaná hodnota nie je dosiahnutá v priebehu 2 hodín,
zariadenie sa prepne do prevádzky na minimálny výkon (0)/1
s trvaním podľa nastavenej doby (čas dobehu 0 – 24 hodín).
Táto funkcia eliminuje riziko, že vetracie zariadenie v prípade
vonkajšieho vzduchu nasýteného vlhkosťou (napr. dusno,
sparno v exteriéri) nezaťaží interiér budovy ďalšou vlhkosťou.
Nastavenie času dobehu z výroby je na 2 hodiny.
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D2 = CO2 regulácia / CO2-Steuerung:
CO2 regulácia sa stará v prípade vyššej koncentrácie CO2
vyjadrenej v ppm o zvýšenú výmenu vzduchu tak, aby došlo
k zníženiu tejto privysokej úrovne a eliminovali sa negatívne
vplyvy na ľudí v podobe únavy, bolesti hlavy a straty schopnosti
koncentrácie. Zariadenie je z výroby dodávané s aktivovanou
funkciou CO 2 regulácie (nastavenie požadovanej hranice CO2
regulácie 800 ppm, reakčný interval 100 ppm, dobeh 2 hodiny).
D2.2 = Želaná hodnota koncentrácie CO2 , 50 až 2000 ppm /
Sollwert, 50 bis 2000 ppm:
Definuje CO2 koncentráciu v priestoroch, ktorá by mala platiť pre
normálnu priestorovú klímu. V takom prípade pri plnení podmienky
je vetracie zariadenie prevádzkované na 1. (najnižšom)
výkonovom stupni napr. pri 800 ppm.
Nastavenie koncentrácie CO2 z výroby je na 800 ppm.
D2.3 = Reakčný interval pri zmene o 100 až 500 ppm /
Schaltstufen, 100 bis 500 ppm:
Pri nízko nastavenej hranici (napr. 100 ppm) reaguje regulácia
CO2 na zmeny koncentrácie CO2 citlivejšie, čím dochádza
k prepínaniu výkonových stupňov s rýchlejšou odozvou (pozri
tabuľku na str.9).
Nastavenie reakčného intervalu z výroby je na 100 ppm.
D2.4 = Čas dobehu, 0 – 24 hodín / Nachlaufzeit, 1 – 4 Stunden:
Ak požadovaná hodnota nie je dosiahnutá v priebehu 2 hodín,
zariadenie sa prepne do prevádzky na minimálny výkon (0)/1
s trvaním podľa nastavenej doby (čas dobehu 0 – 24 hodín).
Napríklad ak vetracie zariadenie už nie je schopné viac znížiť
hodnotu koncentrácie CO2 v miestnosti.
Nastavenie času dobehu z výroby je na 2 hodiny.
D3 = Party prevádzka / Partybetrieb:
Cez menu „Partybetrieb“/„party prevádzka“ je možné zariadenie
KWL EC 270/370 Pro prepnúť na určitý čas (1 až 180 minút) do
prevádzky v režime na prednastavenom vetracom stupni. Na
displeji je zobrazovaný zostávajúci čas v tomto režime party
prevádzky, mód môže byť kedykoľvek prerušený. Individuálne
nastavenie vetracieho stupňa ako aj trvanie prevádzky sa realizuje
v podmenu D3.
D3.1 = Trvanie / Dauer:
5 – 180 minút / 5 – 180 Minuten
D3.2 = Stupeň vetrania / Lüftungsstufe:
Stupeň 1 až po prevádzku v režime „len odvod“ / Stufe 1 bis AB
(Abluftbetrieb)
D4 = Tichá prevádzka / Ruhebetrieb:
D4.1 = Trvanie / Dauer:
5 – 180 minút / 5 – 180 Minuten
D4.2 = Stupeň vetrania / Lüftungsstufe:
Stupeň 0 až po prevádzku v režime „len odvod“ / Stufe 1 bis AB
(Abluftbetrieb)
D5 = Teplota bypassu / Bypass Temperatur
D5.1 = Teplota bypassu 00°C / Bypass Temperatur 00°C
Automatický bypass umožňuje priamy prívod vonkajšieho
čerstvého vzduchu bez spätného získavania tepla. Táto funkcia je
užitočná v prípade, ak sa vzduch v miestnostiach zohrieva nad
želanú teplotu vďaka veľkým plochám okien atď. Ak je vonkajší
vzduch chladnejší ako interiérový vzduch, potom môže byť priamo
bez spätného získavania tepla použitý na schladenie. Ak je
vonkajší vzduch chladnejší ako +17°C je táto funkcia
deaktivovaná.
Teplota bypassu je stále min. o 3°C vyššia ako je želaná teplota
privádzaného vzduchu (pozri bod 3.2).
D5.2 = Ohraničenie teploty vonkajšieho nasávaného vzduchu
/ Außenluftbegrenzung
Možnosť nastavenia teploty bypassu: 17 až 30°C.
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D6 = Stupeň prívodu a odvodu vzduchu / Zu/Abluftstule
D6.1 = Stupeň vetrania pre prívod vzduchu / Lüfterstufe
Zuluft
Stupeň 1 až 4 / Stufe 1 - 4
Displej zobrazuje vtedy, ak je nastavená konfigurácia podľa
DIBt.
D6.2 = Stupeň vetrania pre odvod vzduchu / Lüfterstufe
Abluft
Stupeň 1 až 4 / Stufe 1 - 4

D7 = Výmena filtrov / Filterwechsel
D7.1 = Interval výmeny / Wechselintervall
Možnosť nastavenia intervalu výmeny filtrov je v rozsahu 2 až
9 mesiacov.
D7.2 = Zostávajúci čas do uplynutia / Restlaufzeit
Zistenie zostávajúceho času do výmeny filtrov je možné
vyvolať z menu. Ak sa filtre vymenia skôr, zostávajúci čas
môžete anulovať.
Po uplynutí času výmenného intervalu sa na displeji zobrazí
výzva na výmenu filtrov.
D7.3 = Reset / Reset
Áno/Nie / JA/NEIN

D8 = Jazyk / Sprache
D8.1 = Jazyk / Sprache
Nastavenie jazyka menu: nemecky , anglicky alebo
francúzsky.

D9 = Dátum a čas / Datum und Zeit
D9.1 = Dátum / Datum
Nastavenie dátumu.

D9.2 = Čas / Uhrzeit
Nastavenie hodín a minút.

D10 = Trvanie podsvietenia displeja / Display
Nachleuchtzeit
D10.1 = Čas podsvietenia / Nachleuchtzeit
Trvanie podsvietenia displeja je možné v rozsahu 5 až 30
sekúnd. Ak počas tejto doby nie je s ovládačom vykonávaná
žiadna manipulácia, podsvietenie displeja zhasne. Zároveň sa
aktivuje podsvietenie otočného gombíka.
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D11 = Podsvietenie otočného gombíka /
Wellenbeleuchtung:
Vlnitý povrch otočného gombíka je podsvietený z viacerých
dôvodov:
1. Signalizačné svetlo:
- farba modrá, nastavenie svietivosti od 0 do 100%.
2. Zobrazenie poruchy:
- farba červená, nastavenie svietivosti od 20 do 100%.
Pri zhasnutom displeji a výskytu poruchy otočný gombík bliká.

D12 = Servisné menu / Servicemenü
Nastavovacie menu pre servisných pracovníkov, kde môžu
byť upravené rôzne parametre ako napr. prispôsobenie
vetracích stupňov. Prístupové heslo: 5255.

D13 = Koniec / Exit

E1 = Zobrazenie prevádzkových hodín /
Betriebsstundenanzeige:
E1.1 Zobrazenie prevádzkových hodín prívodného
a odvodného ventilátora/ Betriebsstunden Zu/abluftventilator:
Anulovanie prevádzkových hodín môže vykonať len výrobca.
E1.2 = Heslo / Passwort:
Xxxxxxx
Heslo: nie je zverejnené.

E2 = Protimrazová ochrana rekuperátora /
Wärmetauscher-Frostschutz:
E2.1 = Teplota +3°C /Temperatur +3°C
Popis pozri na str.8, ods. 3.1.5.
Teplota protimrazovej ochrany rekuperátora je rovnaká ako
teplota predohrevu.
E3 = Minimálny stupeň vetrania / Mind. Lüfterstufe:
E3.1 = Minimálny stupeň vetrania 0 - 1/ Mind. Lüfterstufe
0 – 1:
Nastavenie minimálneho vetracieho stupňa na 0 alebo 1. Ak
si zvolíte 1, potom počas prevádzky nie je možné používať 0
(zariadenie ovládačom vypnúť). Predovšetkým v nájomných
priestoroch viete takto zabezpečiť, že zariadenie sa nebude
vypínať.
E4 = Externý kontakt, výstup signalizácie poruchy /
Externer Kontakt Störungsausgang:
E4.1 = Funkcia externého kontaktu 1 – 10 / Funktion
Externer 1 – 10:
Pre nastavenie funkcie potenciálneho voľného kontaktu pozri
str.8, ods. 3.1.8.
E4.2 = Funkcia výstupu signalizácie poruchy / Funktion
Störungsausgang
„Nie je k dispozícii.“
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E5 = Predohrev / Vorheizung:
E5.1 = Predohrev / Vorheizung:
ZAP/VYP EIN/AUS
Popis pozri na str.6, ods. 3.1.1.

E5.2 = Teplota, 0 až +10°C / Temperatur, 0 bis 10°C
Teplota predohrevu je rovnaká ako teplota protimrazovej
ochrany rekuperátora.
Nastavenie z výroby na +3°C.
E6 = Prispôsobenie individuálnych vetracích stupňov /
Individuelle Lüfterstufen anpassen:
E6.1 = Stupeň 1 až 4 / Stufe 1 bis 4
V zariadení sú použité ventilátory s funkciou konštantného
objemového prietoku. To znamená, že ventilátory sa regulujú
samočinne tak, aby bol dosiahnutý nastavený objem
vzduchu (výkon prúdenia). Ak by aj napriek tomu boli
nevyhnutné korekcie, je možné cez menu ovládača
prispôsobiť objemy prúdiaceho vzduchu. Vo výkonovom
diagrame môžete vidieť, že na osi X je definovaný objem
vzduchu a napätie 1,7 až 10V (pozri str.21).
E6.2 = Napätie prívodného ventilátora / Spannung
Zuluftventilator
0,6 – 10V
Konfigurácia DIBt
Nastavenie z výroby: stupeň 1 = 2,5V, stupeň 2 = 5V, stupeň
3 = 7,5V, stupeň 4 = 10V.
E6.3 = Napätie odvodného ventilátora / Spannung
Abluftventilator
0,6 – 10V
Konfigurácia DIBt
Nastavenie z výroby: stupeň 1 = 2,5V, stupeň 2 = 5V, stupeň
3 = 7,5V, stupeň 4 = 10V.
E6.4 = Prívodný/odvodný ventilátor / Zu-/Abluftventilator
0,6 – 10V
Konfigurácia Passivhaus Institut
Príklad: Výkonová krivka KWL EC 270 Pro: 200
3
m korešponduje s 6,2V. Túto hodnotu je možné v podmenu
priradiť zodpovedajúcemu vetraciemu stupňu.
E7 = Konfigurácia zariadenia / Getätekonfiguration:
E7.1 = Konfigurácia / Konfiguration
elektrický dohrev - EH.
teplovodný dohrev - WW.
Žiadny dohrev /keine Heizung.
E7.2 = Konfigurácia / Konfiguration
Passivhaus alebo DIBt režim.
E8 = Nastavenie snímača vlhkosti / Fühlereinstellung
Feuchte:
E8.1 = Snímač vlhkosti KWL-FF 270/370, adresa 1 /
Feuchte-Fühler KWL-FF 270/370, Adresse 1
Vlhkosť/teplota/vlhkosť a teplota /
Feuchte/Temperatur/Feuchte und Temp.
Zobrazuje sa na displeji len vtedy, ak je pripojený minimálne
jeden externý snímač KWL-FF 270/370.
Adresa sa nastavuje v menu „adresa ovládača“.
E8.2 = Snímač vlhkosti KWL-FF 270/370, adresa 2 /
Feuchte-Fühler KWL-FF 270/370, Adresse 2
Vlhkosť/teplota/vlhkosť a teplota /
Feuchte/Temperatur/Feuchte und Temp.
Adresa sa nastavuje v menu „adresa ovládača“.
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E8.3 = Snímač vlhkosti KWL-FF 270/370, adresa 3 /
Feuchte-Fühler KWL-FF 270/370, Adresse 2
Vlhkosť/teplota/vlhkosť a teplota /
Feuchte/Temperatur/Feuchte und Temp.
Adresa sa nastavuje v menu „adresa ovládača“.
E8.4 = Snímač vlhkosti KWL-FF 270/370, adresa 4 /
Feuchte-Fühler KWL-FF 270/370, Adresse 2
Vlhkosť/teplota/vlhkosť a teplota
Feuchte/Temperatur/Feuchte und Temp.
Adresa sa nastavuje v menu „adresa ovládača“.

E9 = Adresa ovládača / Adresse Bedienelement:
Nastavenie adresy ovládača ponúka možnosť pripojiť až 4
ks ovládačov. Každému ovládaču musí byť pridelená jeho
vlastná adresa, adresa 1 až 4.
E10 = Čas dobehu, predohrev/dohrev / Nachlaufzeit Vor/Nachheizung:
E10.1 = Čas dobehu prívodného ventilátora /
Nachlaufzeit Zuluftventilator
60 až 120 sekúnd
Počas času dobehu je prívodný ventilátor v prevádzke na
najvyššom výkonovom stupni.
Nastavenie z výroby na 60 sekúnd.
E11 = Verzia softvéru / Version Software
Verzia nahraného software
Ovládač BT:
Riadiaca doska LT:
E12 = Návrat k nastaveniam z výroby / Auf
Werkseinstellungen Rücksetzen:
E12.1 = Anulovať nastavenia týždenného programu /
Wochenzeitschaltuhr Rücksetzen
ÁNO/NIE / JA/NEIN
U všetkých parametrov je možné vrátiť sa späť k hodnotám
nastaveným z výroby. Ak má zostať v platnosti
prednastavený týždenný program, je to možné voliteľne
nastaviť.
E12.2 = Začať návrat k nastaveniam z výroby /
Rücksetzen starten
ÁNO/NIE / JA/NEIN
E13 = Koniec / EXIT

4.2 Menu chybových hlásení/zobrazenie na displeji
V prípade poruchy zariadenia bliká LED na červeno (otočný gombík).
B15 = Vymeniť vzduchové filtre /Luftfilter wechseln:
B15.1 = Vzduchové filtre vymenené? /Luftfilter
gewechselt?
ÁNO/NIE / JA/NEIN

B16 = Chybové hlásenie E1 - E10 / Fehlermeldung E1 –
E10:
B16.1 = Chybové hlásenie odstrániť / Fehlermeldung
rücksetzen
ÁNO/NIE / JA/NEIN
Pozri popis chybových hlásení na str.24, ods. 6.7.
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KAPITOLA 5

5.0

Komponenty v zariadení
obr.17

Komponenty
Rozmery
Výkonové krivky

KWL EC 270/370 PRO pravá/ľavá
Poz. Pomenovanie
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
-

Filter G4 prívod a odvod vzduchu
Filter G4 bypass
Rekuperátor
-----Motor. časť pre KWL EC ... PRO
Motor. časť (270 pravá)
Motor. časť (270 ľavá)
Motor. časť (370 pravá)
Motor. časť (370 ľavá)
-----Riadiaca doska PRO
Poistka typ: M315/250V – 5x20

Obj.č.

Poz. Pomenovanie
11

Typ batérie: CR2032 – 3V
Transformátor
------

09613
09617
84695
----------------84700
84701
84702
84703
--------86671
84704
84705
84706
---------

------

---------
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Zobrazené: pravé vyhotovenie zariadenia
20

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Radiálny ventilátor
Rad. vent. Ø 140 - KWL 270
Rad. vent. Ø 160 - KWL 370
Ovládač BCU
Rámik pre ovládač
-----Predné dvierka PRO
Dvierka KWL EC 270/370 pravá
Dvierka KWL EC 270/370 ľavá
Guličkový sifón
Stenová nosná lišta - horná
Stenová nosná lišta - dolná
----------Svorkovnica plastová, prázdna
obvodová konštrukcia jednotky
Pro
Hadička pre odvod kondenzátu

Obj.č.
--------84707
84708
09955
84709
----------------84712
84713
84714
84715
84716
----------------84717
82039

5.1 Rozmery
KWL EC 270/370 Pro

pravé vyhotovenie

rozmery sú uvedené v mm
5.2 Zaregulovanie
Nastavenie objemového prietoku vzduchu s uvedenými údajmi o odporúčanej oblasti vetrania.

Príklad výpočtu:
Výpočet I = objem. prietok max. – objem. prietok min.
riad. napätie 10V – riad. napätie 1,7V
požad. objem. priet. – objem. prietok min.
Výpočet II =
výpočet I
požadované riadiace napätie =
= riadiace napätie 1,7V + výpočet II
Príklad: Vysvetlenie krok za krokom
1. Nastavenie menovitého objemového prietoku
vzduchu podľa DIN 1946-6
Stupeň 2: požadované
napríklad... m3 /h
nastavenie z výroby
napríklad... m3/h
a) určenie hodnoty nastavenia z vedľa zobrazenej
tabuľky
b) nastavenie na ovládači s displejom
- otáčať gombíkom až po zobrazenie
„Einstellungen“/„Nastavenia“ (C7), potvrdiť zatlačením,
- otáčať gombíkom až po zobrazenie
„Servicemenü“/„Servisné menu“ (D12), potvrdiť
zatlačením,zadať heslo 5255
- otáčať gombíkom až po zobrazenie „Individuelle
Lüfterstufe anpassen“/„Prispôsobiť individuálne
výkonové stupne vetrania“ (E6), potvrdiť zatlačením,
- otáčať gombíkom až po zobrazenie „Stufe 2“/„Stupeň 2“ (E6.1.1), potvrdiť zatlačením,
- otáčať gombíkom až po zobrazenie „Spannung Zu/Abluftventilator“/„Napätie prívodného/odvodného
ventilátora“ (E6.1.4), potvrdiť zatlačením,
ZMENA: nastaviť odčítanú alebo vypočítanú hodnotu napätia (platí pre obidva ventilátory).
2. Vyregulovanie prívodných a odvodných tanierových ventilov
Podľa nastaveného prevádzkového stupňa 2, s východiskami pri prepočte podľa DIN 1946-6 (pomôcka
KWLeasyPlan.de).
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obr.18

KAPITOLA 6
Servis a údržba

6.0 Servis a údržba
Pred akýmikoľvek údržbárskymi a inštalačnými prácami alebo pred otvorením spínacej
skrinky musí byť zariadenie odpojené všetkými pólmi od zdroja napätia. Nebezpečenstvo
úrazu zasiahnutím elektrického prúdu, pohyblivých častí (ventilátory) a horúcich povrchov.
6.1 Krížový protiprúdový rekuperátor
Uvoľnite obidva zámky na hornej strane dvierok, následne dvierka odnímte. Rekuperátor potiahnite
smerom k sebe využitím na to určenej vyťahovacej pomôcky (obr.19). Čistenie prebieha tak, že sa lamely
rekuperátora povysávajú.
Križový protiprúdový rekuperátor nikdy neumývajte vodou!
Pri opätovnej montáži sa rekuperátor osadí do vodiacej lišty a zasunie sa až na doraz (obr.20).
Vyťahovacia pomôcka nesmie doliehať na tesniaci profil (obr.19, pozícia 1).
obr.19

obr.20

6.2 Výmena filtrov
Pred výmenou filtrov uvoľnite obidva zámky na hornej strane dvierok, následne dvierka odnímte. Revízny
otvor na prednej strane kompaktného zariadenia umožňuje ľahkú a jednoduchú výmenu filtrov
nasávaného vzduchu, odvádzaného vzduchu a filtra bypassu (obr.21). Voliteľne si môžete alternatívne
zvoliť a objednať na prívod vzduchu a bypass vzduchu filtre triedy F7 (obr.22).
Pri použití F7 filtrov si dávajte pozor na smer prúdenia vzduchu, ktorý je znázornený šípkou na
štítku filtra. Smer prúdenia vzduchu v zariadení je znázornený zase na štítku zariadenia (obr.22,
nálepka).
obr.21

- Filtre
Kompaktné zariadenie KWL je štandardne z výroby vybavené na nasávaní
triedy G4 (podľa DIN EN 13779):
• Nasávanie/odvod vzduchu:
Náhradný vzduchový hrubý filter G4
ELF-KWL 270/370/4/4
Náhradný vzduchový jemný filter F7
ELF-KWL 270/370/7
Bypass filter G4
ELF-KWL 270/370/4/4 BP
Bypass filter F7
ELF-KWL 270/370/7 BP

obr.22

a odvode vzduchu filtrami
obj.č.09613
obj.č.09614
obj.č.09617
obj.č.09618

Filtre je nevyhnutné v závislosti od stupňa znečistenia pravidelne (pozri zobrazenie ovládača,
nastavenie z výroby každých 6 mesiacov) kontrolovať, prípadne čistiť – nebezpečenstvo
plesní. Po jednom cykle povysávania alebo najneskôr po jednom roku prevádzky musia byť
z hygienických dôvodov vymenené.
Ak filtre navlhnú alebo sa na ich povrchu objaví pleseň, musia byť okamžite vymenené!
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6.3 Odvod kondenzátu zo zariadenia
Pri údržbárskych činnostiach, napr. v jeseni pred začiatkom vykurovacej sezóny zabezpečte, aby odtok
kondenzátu na dne vaničky zariadenia nebol upchaný (bod 2.2). To môžete jednoducho preveriť naliatím
malého množstva vody do vaničky.
Pritom sa nesmie dostať žiadna voda do elektrických častí!
6.4 Prístup do internej svorkovnice
Bočný revízny otvor (obr.23) do internej svorkovnice zabezpečuje voľný prístup k elektrickým
komponentom (baterky, poistky, nastavenia DIP prepínača (obr.24)). Revízny otvor sa pri „pravom“
vyhotovení zariadenia nachádza na ľavej strane a u „ľavého“ vyhotovenia sa nachádza zase na pravej
strane.
obr.23
obr.24

6.5 Demontáž EPS vnútorného korpusu s motorovou časťou
1. Pre umožnenie demontáže EPS vnútorného korpusu (s motorovou časťou a časťou pre rekuperátor)
musí byť demontovaný kovový kryt od konštrukcie zariadenia, ktorý je pripevnený šiestimi skrutkami
(obr.25 a 26).
obr.26
obr.25

2. Pred vybratím vnútorného korpusu demontujte guličkový sifón! Pri demontáži využite návod na
str.4 ods. 2.2 „Montáž guličkového sifónu“! Pri demontáži sifónu postupujte po bodoch v opačnom slede
ako je opísaná montáž.
3. Uchytením o vodiace lišty rekuperátora povytiahnite EPS vnútorný korpus z kovovej konštrukcie
zariadenia (obr.27). Pripojovacie káble musia byť pritom tiež povytiahnuté.
Neťahajte za predné hrany korpusu, pretože môže dôjsť k ich vylomeniu!
Uvoľnite konektorové spoje a korpus vyberte (obr.28).
obr.27
obr.28
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6.6 Montáž EPS vnútorného korpusu s motorovou časťou
1. Pri montáži EPS vnútorného korpusu postupujte opačnými krokmi ako pri odseku 6.5. Dajte si pozor
na to, aby pripojovacie káble boli uložené (obr.29). Následne zasuňte rovnomerne EPS vnútorný korpus
až na doraz do konštrukcie (obr.30).
obr.29
obr.30

2. Priložte kovový kryt na zariadenie (obr.31) a dotiahnite 6 skrutkami (obr.32).
obr.31

obr.32

3. Následne namontujte guličkový sifón! Pritom postupujte podľa pokynov v ods. 2.2 na strane 4 „Montáž
guličkového sifónu“!
6.7 Chybové hlásenia/upozornenia
Na ovládači sa zobrazujú nasledujúce chybové hlásenia resp. upozornenia:
Zobrazenie
na displeji
E1
E2
E13
E14
E15
E3

Chybové hlásenie

Dôvod

Reset

Snímač otáčok
prívodného ventilátora
Snímač otáčok
odvodného ventilátora
Bezpečnostná teplotná
poistka predohrevu sa
aktivovala
Teplota privádzaného
vzduchu pod +5°C
Protimrazová ochrana
rekuperátora (WT)

- chybný motor
- poškodené obežné koleso
- poškodený kábel

Chybové hlásenie „E1“
potvrdiť! ÁNO
(pozri bod 4.2)

- znečistené filtre
- príliš nízky objemový prietok
- poškodená riadiaca doska
Slúži len ako ako poznámka

Reset je možný len vypnutím
zariadenia z napájania 230 V
(pozri MBV EHR-R)
Samostatne
(pozri bod 3.1.5)
Samostatne

Porucha snímača

- znečistené filtre
- príliš nízky objemový prietok
- poškodená riadiaca doska
Snímač odvodného, prívodného,
vyfukovaného alebo
nasávaného vzduchu je
poškodený alebo nepripojený

Chybové hlásenie „E3“
potvrdiť! ÁNO
(pozri bod 4.2)

6.7 Príslušenstvo
Označenie:
KWL BCU
KWL BCA
EHR-R 1,2/160
EHR-R 2,4/160
WHR 160
KWL-LTK
WHSH 1100 24V (0-10V)
LFBR 160 G4
KWL-CO2
KWL-FF 270/370
KWL-ALA
KWL-AL 10
KWL-AL 20

Obj.č.:
9955
9956
9434
9435
9481
9644
8819
8578
9958
9953
9260
9444
9959

Popis:
Ovládač (pod omietku) vrátane 3 m dlhého prepojovacieho kábla
Ovládač (na omietku) vrátane 3 m dlhého prepojovacieho kábla
Predohrev 1,2 kW, priemer 160 mm
Dohrev 2,4 kW, priemer 160 mm
Teplovodný ohrievač do potrubia s menovitým priemerom 160 mm
Snímač do potrubia pre zachytenie tepoty ohrievača
Systém regulácie teploty pre teplovodný ohrievač
Predfilter pre predohrev
CO2 snímač pre zachytenie koncentrácie CO 2 v interiér. priestore
Snímač vlhkosti pre zachytenie relat. vlhkosti v interiér. priestore
Rozbočka prepojovacieho kábla pre ľub. prepojenie zariadení
Prepojovací kábel 10 m dlhý
Prepojovací kábel 20 m dlhý
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6.9 Schéma elektrického zapojenia SS-943
obr.33

KWL EC 270/370 Pro
Svorkovnica zariadenia

85 106 002 SS-943 29.05.12
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6.10 Schéma zapojenia SS-1027

Poznámky:
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6.11 Schéma zapojenia káblov KWL EC ... Pro
obr.34
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