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Tato uživatelská příručka je hlavním provozním dokumentem určeným pro technický, údržbářský a provozní personál.
Tato příručka obsahuje informace o účelu, technických podrobnostech, principu činnosti, konstrukci a instalaci jednotky 
TwinFresh Comfo RB (1) -50/85 a všech jejích úpravách.
Technický a údržbářský personál musí mít teoretické a praktické vzdělání v oblasti ventilačních systémů a měl by být schopen 
pracovat v souladu s pravidly bezpečnosti na pracovišti i stavebními normami a normami platnými na území země. Informace v 
této uživatelské příručce jsou v době přípravy dokumentu správné.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit technické vlastnosti, design nebo konfiguraci svých produktů za účelem začlenění 
nejnovějšího technologického vývoje.
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem jakýmkoli způsobem v jakémkoli informačním 

vyhledávacím systému nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Při instalaci a provozu jednotky musí být dodrženy všechny požadavky uživatelské příručky a 
ustanovení všech příslušných místních a národních stavebních, elektrických a technických 
norem a norem.
Před jakýmkoli připojením, servisem, údržbou a opravou odpojte jednotku od 
napájení.
Instalaci a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři s pracovním povolením pro 
elektrické jednotky do 1000 V. Před zahájením prací byste si měli pečlivě přečíst manuál 
tohoto uživatele.
• Před zahájením instalace zkontrolujte jednotku, zda není viditelně poškozena oběžné kolo, plášť a mřížka. 

Vnitřní části tělesa nesmí obsahovat žádné cizí předměty, které by mohly poškodit lopatky oběžného kola.

• Při montáži jednotky se vyvarujte stlačení pouzdra! Deformace skříně může mít za následek 
zaseknutí motoru a nadměrný hluk.

• Zneužití jednotky a jakékoli neoprávněné úpravy nejsou povoleny.
• Nevystavujte zařízení nepříznivým atmosférickým vlivům (déšť, slunce atd.).
• Přepravovaný vzduch nesmí obsahovat prach ani jiné pevné nečistoty, lepkavé látky nebo 

vláknité materiály.
• Nepoužívejte jednotku v nebezpečném nebo výbušném prostředí s obsahem lihu, benzínu,
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insekticidy atd.
• Nezavírejte ani neblokujte sací ani výfukové otvory, abyste zajistili efektivní proudění vzduchu.
• Nesedejte si na jednotku a nepokládejte na ni žádné předměty.
• Informace v této uživatelské příručce byly v době přípravy dokumentu správné.
• Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit technické vlastnosti, design nebo 

konfiguraci svých produktů za účelem začlenění nejnovějšího technologického 
vývoje.

• Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému nebo přenášena, v jakékoli 
formě nebo jakýmkoli způsobem v jakémkoli informačním vyhledávacím systému nebo překládána do jakéhokoli 
jazyka v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti.

VAROVÁNÍ! Podobně jako při používání jakéhokoli jiného domácího elektrického spotřebiče při 
provozu tohoto ventilátoru je třeba dodržovat následující základní pravidla:
• Nikdy se nedotýkejte jednotky mokrýma nebo mokrýma rukama.

• Nikdy se nedotýkejte jednotky naboso.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl 
poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost.
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Připojení k napájecí síti musí být provedeno prostřednictvím odpojovacího prostředku, který 
je začleněn do pevného zapojení v souladu s pravidly zapojení a má oddělení kontaktů ve 
všech pólech, které umožňuje úplné odpojení za podmínek kategorie přepětí III.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

Před sejmutím krytu zajistěte, aby byl spotřebič vypnutý ze sítě.

Musí být přijata opatření, aby se zabránilo zpětnému toku plynů do místnosti z otevřeného kouřovodu
plynové nebo jiné spotřebiče spalující palivo.

PRODUKT MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁN SAMOSTATNĚ NA KONCI SVÉHO ŽIVOTA SLUŽEB.
NEODSTRAŇUJTE JEDNOTKU JAKO TŘÍDĚNÝ DOMÁCÍ ODPAD.
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ÚČEL
Ventilátor je navržen tak, aby zajišťoval nepřetržitou mechanickou výměnu vzduchu v bytech, chatách, hotelech, kavárnách a dalších domácích a veřejných 
prostorách. Ventilátor je vybaven regenerátorem, který umožňuje přívod čerstvého filtrovaného vzduchu ohřátého tepelnou energií odsávaného vzduchu
zotavení.
Ventilátor je určen k instalaci na vnější stěny a příčky. Jednotka je 
dimenzována na nepřetržitý provoz.

DODACÍ SADA

název Číslo
Vnitřní montážní jednotka ventilátoru 

Teleskopické vzduchové potrubí

Regenerátor s filtry, sestavený 
Vnější ventilační kryt
Dálkové ovládání
Montážní deska z 
lepenky Těsnění
Montážní sada
Montážní klíny
Uživatelský manuál

Návod k montáži digestoře Balící 
box

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 sada

1 ks
1 ks
1 ks

DESIGNAČNÍ KLÍČ

TwinFresh Comfo RB 1-50 -2
Modul větrací kapuce

Jmenovitý průtok vzduchu [m3/h] 

Modifikace předního panelu Řada 

ventilátorů
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TECHNICKÁ DATA

Teplota v místnosti, kde je instalována vnitřní jednotka ventilátoru, musí být v rozsahu od +1 ˚C do +40 ˚C s relativní 
vlhkostí až 65% (bez kondenzace). Pokud podmínky pro použití ventilátoru přesahují stanovené limity, ventilátor vypněte. 
Zajistěte přívod čerstvého vzduchu okny.
Teplota přepravovaného vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí od -15 ˚C do +40 ˚C. Zařízení 
je hodnoceno jako elektrický spotřebič třídy II.
Stupeň krytí proti vniknutí do nebezpečných částí a proti vniknutí vody je IP24.
Konstrukce ventilátoru se neustále zlepšuje, proto se některé modely mohou mírně lišit od modelů popsaných v této příručce.

Место для наклейки
(основные технические характеристики)

Teleskopická konstrukce vzduchového potrubí umožňuje nastavení jeho délky bez mechanického řezání. Tloušťka stěny, do které lze ventilátor 
instalovat, v závislosti na použitém vnějším digestoři, je uvedena v následující tabulce.

Model ventilátoru

TwinFresh Comfo RB (1) -50/85 

TwinFresh Comfo RB (1) -50/85-2 

TwinFresh Comfo RB (1) -50/85-3

Přípustná tloušťka stěny [mm]

240 - 425

120 - 300

240 - 440

Technické specifikace konkrétního modelu jsou uvedeny na skříni jednotky.
Celkové a připojovací rozměry vnějšího větracího krytu, délka vnějšího výstupku vzduchového potrubí A a upevnění
pořadí odsavače je uvedeno v jeho montážním návodu.

Celkové rozměry předního panelu jsou uvedeny na obrázku níže.

tloušťka stěny 57 80

Ó 157 Ó 153
( Ó 6 ")

213 240
( Ó 6 3⁄16 ")
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NÁVRH A FUNKCE
Ventilátor se skládá z vnitřní jednotky s ozdobným předním panelem, teleskopického vzduchového potrubí a vnější ventilační kapoty. Ve vnitřním potrubí 
teleskopického vzduchového potrubí jsou instalovány dva filtry, dva usměrňovače proudění vzduchu a keramický regenerátor. Vzduchové filtry jsou navrženy tak, 
aby čistily přiváděný vzduch a zabraňovaly vniknutí cizích předmětů do výměníku tepla a ventilátoru.
Nástroje keramického regenerátoru odebírají tepelnou energii vzduchu k ohřevu proudu přiváděného vzduchu. Šňůra položená uvnitř regenerátoru je 
určena k vytažení regenerátoru ze vzduchového potrubí. Výměník tepla je tepelně izolován speciálním izolačním materiálem. Vnější ventilační digestoř 
slouží k zabránění přímého vniknutí vody a jiných předmětů do ventilátoru.

VENTILATORDESIGN

Větrací jednotka Vnitřní vzduchové potrubí Keramický regenerátor Vedení vnějšího vzduchu

Rotace ventilátoru vytváří 
proudění vzduchu. Větrací 
jednotka je pokryta a
ventilační mřížka na straně vnitřní 
stěny, aby se zabránilo vniknutí 
cizích předmětů do ventilátoru. 
Větrací jednotka je
vybavené automatickými žaluziemi, 
které zabraňují proudění vzduchu. 
Během provozu jednotky se otevírají 
vzduchové klapky
ventilátor vypněte a zavřete, když je 
jednotka vypnutá.

Vnitřní část teleskopického 

vzduchového potrubí.

Využívá teplo odváděného vzduchu

energii na zahřátí
průtok přiváděného vzduchu.

Vnější část teleskopického 

vzduchového potrubí.

Usměrňovač vzduchu

Zabraňuje proudění vzduchu

turbulence v
ventilátor.

Montážní deska
Montážní box pro 
instalaci větrací jednotky 
na zeď a připojení 
ventilátoru k napájení.

Filtr
Čistí proudění vzduchu

ventilátoru prachu a 
cizích předmětů a brání

kontaminace
regenerátor.

Otvory pro snímač vlhkosti
Zajistěte kontakt vzduchu se snímačem vlhkosti, který 

řídí úroveň vnitřní vlhkosti.

Indikátor napájení ventilátoru

Zobrazuje provozní stav ventilátoru.

Indikátor výměny filtru

Udává nutnost výměny filtru.

Infračervený přijímač a světelný senzor

Reaguje na signály z dálkového ovladače
a detekuje úroveň osvětlení pro aktivaci/deaktivaci 

nočního režimu.
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Vnitřní jednotka je vybavena automatickými roletami. Během provozu ventilátoru se otevírají automatické rolety a nechávají vzduch 
volně proudit ventilátorem. Automatické žaluzie se zavírají na 2 minuty při vypnutém ventilátoru.

Ventilátor je vypnutý - automatické žaluzie jsou zavřené Ventilátor je zapnutý - automatické žaluzie jsou otevřeny

Ventilátor má čtyři režimy ventilace:
•
•
•
•

Přirozený přívod vzduchu. Automatické rolety se otevřou, ventilátor je nečinný.
Přívod vzduchu. Ventilátor dodává do prostoru čerstvý vzduch.
Větrání. Ventilátor pracuje v režimu trvalého napájení nebo odtahu při nastavené rychlosti v závislosti na poloze propojky CN7.
Regenerace. Ventilátor pracuje v reverzním režimu s rekuperací tepla a vlhkosti.

V Regenerace režim ventilátoru pracuje ve dvou cyklech, každý po 70 sekundách.
Cyklus I . Z místnosti je odsáván teplý zatuchlý vzduch. Průtok keramickým regenerátorem ohřívá a zvlhčuje regenerátor a 
přenáší až 90 % tepelné energie. Po 70 sekundách, kdy se keramický regenerátor zahřeje, se ventilátor přepne do režimu 
napájení.
Cyklus II . Čerstvý nasávaný vzduch zvenčí proudí keramickým regenerátorem, absorbuje nahromaděnou vlhkost a ohřívá se 
na pokojovou teplotu. Po 70 sekundách, kdy se keramický regenerátor ochladí, se ventilátor přepne do režimu odsávání a 
cyklus se obnoví.

www.ventilation-system.com 7
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MONTÁŽ A NASTAVENÍ

PŘED INSTALACÍ JEDNOTKY SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

NEBLOKUJTE VZDUCHOVÝ KANÁL INSTALOVANÉHO VENTILÁTORU PRÁŠKOVÝMI 
AKUMULAČNÍMI MATERIÁLY, TAKOVÉ JAKO ZÁMĚRY, ODĚVY ODĚVU A POD.

JAK PŘEDCHÁZÍ OBĚHU VZDUCHU V MÍSTNOSTI.

1. Připravte si kulatý jádrový otvor ve vnější stěně. Velikost otvoru je uvedena na obrázku níže.
Při přípravě otvorů pro jádro se doporučuje připravit se na rozložení napájecího kabelu a dalších požadovaných kabelů. Pomocí 
dodané lepenkové šablony označte relativní polohu otvoru potrubí a výstupních bodů kabelu.

A
AA

min. 300

ř 180

min. 300

A

2. Vložte vzduchové potrubí do zdi. Pro snadnou instalaci použijte montážní klíny, které jsou součástí dodávky. Konec vzduchového potrubí 
musí vyčnívat na vzdálenost A, která umožňuje instalaci vnější ventilační digestoře. Vzdálenost A je uvedena v montážním návodu
pro ventilační digestoř.

Montážní klín

Zasuňte vzduchové potrubí do zdi, jak je znázorněno na obrázku vlevo. 
Instalujte vzduchové potrubí s minimálním sklonem 3 mm dolů 
směrem k ulici.
Na straně vnější stěny musí konec vzduchového potrubí vyčnívat do vzdálenosti, 
která umožňuje instalaci vnější ventilační digestoře. Vzdálenost A je

Vyplňte mezery mezi stěnou a 
otvorem montážní pěnou.

min. 3 mm uvedené v montážním návodu k odsavači par.

Délku vzduchového potrubí lze změnit před a po upevnění ve zdi. V 
prvním případě vypočítejte požadovanou délku před montáží a v 
druhém případě zajistěte dostatečný přístup ke zkrácení délky 
vzduchového potrubí po jeho instalaci.8 mm A

8 www.ventilation-system.com

m
in

. 3
00



3. Sejměte montážní desku, abyste získali přístup k řídicí desce. Je nutné připojení ventilátoru k napájení a připojení dalších 
ventilátorů, jak je uvedeno v části „Připojení k elektrické síti“, strana 10.
Chcete-li odstranit montážní desku, odšroubujte čtyři samořezné šrouby podle obrázku níže. Poté opatrně odpojte montážní 
desku od jednotky a zatlačte ji stranou, aby byl umožněn přístup k řídicí desce. Přitom se vyhněte prudkým pohybům, abyste 
nepoškodili propojovací kabely mezi řídicí deskou a montážní deskou. Odpojte montážní desku od větrací jednotky odpojením 
dvou konektorů. Sestavte montážní desku v opačném pořadí. Instalujte kabely opatrně.

4. Pomocí dodané lepenkové šablony označte otvory pro připevnění ventilátoru podle obrázku níže. Vyvrtejte otvory a vložte 
hmoždinky. Nainstalujte jednotku montážní desky na zeď, přičemž pod ni položte těsnicí těsnění a upevněte jednotku pomocí 
samořezných šroubů z montážní sady. Namontujte montážní desku zpět s konektory na místě a zajistěte ji čtyřmi šrouby.

Opřete montážní šablonu o 
zeď a označte čtyři otvory 
pro rozpínací kotvy a otvory 
pro vedení

kabel.

Vezměte montážní šablonu, 
vyvrtejte otvory a vložte

rozpínací kotvy.

Opřete montážní desku o 
zeď a přišroubujte ji

ke zdi.

5. Namontujte usměrňovač proudění vzduchu, filtr, keramický regenerátor, ještě jeden filtr a ještě jeden usměrňovač proudění vzduchu do teleskopického vzduchového potrubí. Pak

nainstalujte ventilační jednotku na jednotku montážní desky.

Usměrňovač proudění vzduchu

Filtr

Keramický výměník tepla Větrací jednotka

Filtr

Usměrňovač proudění vzduchu

www.ventilation-system.com 9
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PŘIPOJENÍ K NAPÁJECÍM SÍTÍM

ODPOJTE NAPÁJENÍ NAPÁJENÍM PŘED JAKÝMKOLI PROVOZEM S JEDNOTKOU.

PŘIPOJENÍ JEDNOTKY K NAPÁJECÍM SÍTÍM JE umožněno KVALIFIKOVANÝM 
ELEKTRICKÝM POVOLENÍM PRO ELEKTRICKÉ JEDNOTKY DO 1000 V PO

POZORNÉ ČTENÍ PŘÍRUČKY SOUČASNÉHO UŽIVATELE.

JMENOVITÉ ELEKTRICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY SE DÁVAJÍ
ŠTÍTEK VÝROBCE.

JE ZAKÁZÁNO JAKÉKOLI TAMPEROVÁNÍ S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM
A ZRUŠÍ ZÁRUKU.

Ventilátor je určen k připojení k jednofázové napájecí síti AC 1 ~ 100-230 V 50/60 Hz.
Připojte ventilátor k elektrické síti pomocí externího automatického jističe s magnetickým vypínáním integrovaným do systému pevné 
elektroinstalace.
Napájecí kabel je připojen k horní svorkovnici. Nulový vodič je připojen přímo k odpovídající zásuvce svorkovnice a 
fázový vodič je připojen k vodiči z držáku pojistky pomocí dodaného izolovaného koncového krytu. Pro připojení,
vložte dva odizolované dráty do uzávěru a zalisujte je speciálním nástrojem.

Koncový uzávěr.

Upněte speciální nástroj.

L
G L

N.
1 ~ 100-230 V 50/60 Hz

D
N.

K zemi
terminál

Zemnící terminál Propojky pro nastavení 
režimu ventilace.

Nastavení režimu ventilace
Směr vzduchu v režimu větrání je určen polohou propojky na ovládací desce. Obvodová 
deska ovladače je umístěna uvnitř ventilační jednotky.

Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

10 www.ventilation-system.com
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Připojení několika ventilátorů v sérii
Když jsou ventilátory zapojeny do série, všechny připojené ventilátory jsou ovládány prvním ventilátorem a dálkovým ovladačem. 
Chcete -li zapojit ventilátory do série, připojte ovládací svorky kabelem, jak je znázorněno na obrázku níže. Stejným způsobem 
propojte druhý ventilátor s třetím ventilátorem atd.
Pro připojení použijte stíněný kabel s průřezem vodiče nejméně 0,25 mm2 (není součástí dodávky). Pokud jsou 
ventilátory zapojeny do série, musí být napájení dodáváno samostatně pro každý z nich.

K dalšímu ventilátoru Ovládací kabel

L
G

L
G

1 ~ 100-230 V
50/60 Hz

1 ~ 100-230 V
50/60 Hz

D
N.

D
N.

L
G

L
G

D
N.

D
N.

VŠECHNY PŘIPOJENÉ VE VENTILÁTORECH ŘADY MUSÍ BÝT UZEMNĚNY!
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ŘÍZENÍ

Ventilátor se ovládá dálkovým ovladačem nebo tlačítky na krytu ventilátoru, viz obrázek níže.
Ovládací tlačítka na skříni ventilátoru mají omezenou funkčnost a zahrnují aktivaci druhé a třetí rychlosti a nastavení tří 
ze čtyř režimů ventilace. Dálkový ovladač má širší možnosti ovládání. Garantovaná minimální dosah dálkového 
ovladače je 3 m. IR přijímač je umístěn ve spodní části sestavy ventilátoru. Při používání dálkového ovladače vezměte v 
úvahu umístění portu.
V případě výpadku napájení se ventilátor po obnovení napájení vrátí do předchozího provozního režimu.

Třetí rychlost

Ventilátor je vypnutý

Ventilátor nefunguje. Okenice jsou zavřené.

Druhá rychlost

Režim větrání
Ventilátor pracuje buď ve výfukovém nebo přívodním režimu bez odkazu na 
polohu propojky CN7.

Režim regenerace
V tomto režimu se ventilátor každých 70 sekund přepne z režimu napájení do režimu 
výfuku. V tomto režimu se provádí rekuperace tepla.

Režim dodávky
Všechny zapojené sériové ventilátory pracují v napájecím režimu bez odkazu na 
polohu propojky CN7.

Přepínač rychlosti

Přepínač provozního režimu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Zapnutí/vypnutí ventilátoru Noční režim
Ve tmě se ventilátor přepne na první rychlost.

Volba rychlosti

Přívod vzduchu
Pasivní přívod vzduchu

Ventilátor nepřetržitě dodává čerstvý vzduch do 
místnosti bez ohledu na polohu propojky CN7).

Okenice jsou otevřené, 
ventilátor neběží.

Rekuperace tepla
Ventilátor přepíná mezi režimem napájení a odtahu 
každých 70 sekund s rekuperací tepla. V tomto režimu 
se provádí rekuperace tepla.

Větrání*
Ventilátor pracuje buď ve 
výfukovém nebo přívodním režimu 
při zvolené rychlosti v závislosti na 
poloze propojky CN7.

Nastavení požadované hodnoty vlhkosti

* Při sériovém zapojení ventilátory fungují v závislosti na poloze propojky pro nastavení režimu ventilace na ovládací desce. Nastavení režimu ventilace 
je popsáno na straně 11.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY

Nastavte přepínač rychlosti na

1. Zapnutí/vypnutí ventilátoru

polohy a přepínač provozního režimu do polohy pozici umožňující dálkové ovládání větrací jednotky.

ZAPNUTO VYPNUTO

2. Noční režim

ZAPNUTO VYPNUTO

Pokud Noční režim je aktivován, ventilátor se přepne na první rychlost v temné denní době, kdy je světlo vypnuto. Aktivace nočního 
režimu je potvrzena dlouhým zvukovým signálem. Ukončení nočního režimu je potvrzeno krátkým zvukovým signálem.

3. Přepínání rychlosti

První rychlost

Druhá rychlost

Třetí rychlost.

4. Operační mód

Přirozený přívod vzduchu režimu. Místnost je větrána přirozeným způsobem, ventilátor je vypnutý.

Přívod vzduchu režimu. Vzduch je do místnosti dodáván nastavenou rychlostí. Všechny zapojené sériové ventilátory pracují v 
režimu napájení bez odkazu na polohu propojky CN7.

Větrání režimu. Vzduch je odsáván (tovární nastavení) nebo přiváděn zvolenou rychlostí. Všechny zapojené 
ventilátory pracují v závislosti na poloze propojky CN7.

Regenerace režimu. Ventilátor pracuje 70 sekund v režimu napájení a 70 sekund v režimu výfuku. V tomto 
režimu se také provádí rekuperace tepla.

5. Režim regulace vlhkosti.

Ovládání vlhkosti lze aktivovat v Regenerace režim pouze stisknutím jednoho z tlačítek pro ovládání vlhkosti. v Ovládání vlhkosti v režimu 
čidlo vlhkosti ventilátoru monitoruje vlhkost odváděného vzduchu a řídí rychlost ventilátoru v závislosti na rozdílu mezi nastaveným bodem 
vlhkosti a skutečnou vnitřní vlhkostí. Pokud je vnitřní vlhkost vzduchu kolem nastaveného rozsahu nebo má malé odchylky, ventilátor pracuje 
s druhou rychlostí. Pokud je vnitřní vlhkost nad nastaveným bodem vlhkosti, ventilátor se změní na třetí
Rychlost. Pokud je vnitřní vlhkost nižší než nastavený bod vlhkosti, ventilátor se přepne na první rychlost.

Práh vlhkosti - 45 %

Práh vlhkosti - 55 %

Práh vlhkosti - 65 %

FUNKCE OVLÁDÁNÍ VLHKOSTI MOHOU BÝT AKTIVOVÁNY POUZE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM!
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TECHNICKÁ ÚDRŽBA

PŘED KAŽDOU ÚDRŽBOU ODPOJTE JEDNOTKU Z NAPÁJENÍ
PROVOZ!

Dříve než ZAJISTÍTE, ŽE JE JEDNOTKA VYPNUTA ZE SÍTĚ NAPÁJENÍ
DEMONTÁŽ STRÁŽE.

Údržba ventilátoru znamená pravidelné čištění povrchů ventilátoru od prachu a čištění a výměnu filtrů.
1. Údržba výměníku tepla a filtru (3-4krát ročně).
1. Demontujte ventilační jednotku.
2. Demontujte usměrňovač proudění vzduchu.

3. Vyjměte filtr před regenerátorem.
4. Zatažením za kabel regenerátoru vyjměte regenerátor ze vzduchového potrubí.

5. Při vytahování regenerátoru buďte opatrní, aby nedošlo k jeho poškození.

6. Vyjměte filtr za regenerátorem. Usměrňovač proudění vzduchu

Filtr

Keramický výměník tepla

Filtr

Usměrňovač proudění vzduchu

Filtry čistěte tak často, jak je potřeba, nejméně však 3krát ročně.
Po uplynutí doby nastavené pro měřič motohodin 
(tovární nastavení 90 dní) indikátor výměny filtru ve 
spodní části montážní desky (viz strana 7) svítí, což 
znamená, že je třeba vyčistit výměnu filtru.
Umyjte filtry, nechte je vyschnout a nainstalujte suché filtry do 
vzduchového potrubí.
Vysávání je povoleno.
Jmenovitá životnost filtru je 3 roky. V 
případě nových filtrů kontaktujte prodejce.

•

•

•
•
•

I v případě pravidelné údržby filtrů se na bloku 
regenerátoru může nahromadit prach.

Výměník tepla pravidelně čistěte, aby byla zajištěna jeho vysoká 
účinnost rekuperace tepla.
Vysajte vysavač nejméně jednou za rok.

•

•
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2. Kontrola ventilátoru (jednou za rok).

Sundejte větrací jednotku a vyčistěte lopatky ventilátoru. Prach 
odstraňte měkkým kartáčem, hadříkem nebo vysavačem.
K čištění nepoužívejte vodu, abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla, ostré 
předměty.
Lopatky oběžného kola je třeba čistit jednou ročně.

Demontujte ventilační jednotku. Vyčistěte lopatky oběžného kola.

Chcete -li vynulovat počítadlo provozních hodin po instalaci filtrů a regenerátoru do ventilátoru, stiskněte a podržte tlačítko
tlačítko na 10 sekund. Červený indikátor, který znamená, že je filtr špinavý, by měl zhasnout.

3. Výměna baterie v dálkovém ovládání (je -li to nutné).
Po delším používání vyměňte baterii dálkového ovladače. 
Žádná reakce ventilátoru na stisknutí tlačítek na dálkovém 
ovladači neznamená nutnost výměny baterie.
Typ baterie je CR2025.
Chcete -li vyměnit baterii dálkového ovladače, vyjměte držák 
baterie s baterií.
Vyměňte baterii a nainstalujte držák s novou baterií zpět na 
dálkové ovládání.

+
CR2025

3V

+
CR2025

3V
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

MOŽNÉ PORUCHY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Možné důvody Odstraňování problémů

Ujistěte se, že je napájecí kabel připojen správně, v 
opačném případě odstraňte problém s chybou 
připojení.

Žádné napájení.

Při zapnutí
ventilátor, ventilátor ne Pojistka je spálená.

Start.

Vyměňte pojistku za novou (2,5 A, 250 V, 5*20
mm).
Vypněte ventilátor. Odstraňování problémů se zaseknutím 
motoru a ucpáním oběžného kola. Vyčistěte čepele. Zapněte 
ventilátor.

Motor je zaseknutý, lopatky oběžného kola jsou 
znečištěné.

Vypnutí jističe během 
ventilační jednotky Nadproud v důsledku zkratu v 

elektrickém vedení.
Vypněte ventilátor.
Pro další informace kontaktujte Prodávajícího.

spuštění.
Nízká nastavená rychlost ventilátoru. Nastavte vyšší rychlost ventilátoru.

Nízký průtok vzduchu. Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Vyčistěte ventilátor a 
výměník tepla.

Filtry, ventilátor nebo regenerátor jsou ucpané.

Oběžné kolo je ucpané. Vyčistěte oběžné kolo.

Hluk, vibrace. Povolené šroubové spojení skříně jednotky nebo Utáhněte šrouby ventilátoru nebo vnějšího dílu
vnější větrací kapuce. ventilační digestoř.

PŘEDPISY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY
• Jednotku skladujte v originálním balení výrobce v suchu od +5 ° C 

do +40 ° C a relativní vlhkosti do 70 %.
uzavřený větraný prostor s teplotním rozsahem

• Skladovací prostředí nesmí obsahovat agresivní páry a chemické směsi způsobující korozi, izolaci a deformaci těsnění.

K manipulaci a skladování používejte vhodné zdvihací zařízení, abyste zabránili možnému poškození jednotky. 
Dodržujte manipulační požadavky platné pro konkrétní typ nákladu.
Jednotku lze přepravovat v původním obalu jakýmkoli způsobem přepravy za předpokladu řádné ochrany před srážením a 
mechanickým poškozením. Zařízení se smí přepravovat pouze v pracovní poloze.
Při nakládání a vykládání se vyvarujte prudkých úderů, škrábanců nebo hrubého zacházení.
Před počátečním zapnutím po přepravě při nízkých teplotách nechte jednotku zahřát na provozní teplotu po dobu nejméně 3-4 
hodin.

•
•
•

•
•
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ZÁRUKA VÝROBCE
Výrobek je v souladu s normami a normami EU pro směrnice o nízkém napětí a elektromagnetickou kompatibilitu. Tímto 
prohlašujeme, že výrobek vyhovuje ustanovením směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě 
(EMC) 2014/30/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU a označení CE Směrnice Rady 
93/68/EHS. Tento certifikát je vydán po zkoušce provedené na vzorcích výše uvedeného výrobku.
Výrobce tímto zaručuje normální provoz jednotky po dobu 24 měsíců od data maloobchodního prodeje za předpokladu, že 
uživatel dodrží přepravní, skladovací, instalační a provozní předpisy. Dojde -li během provozu jednotky k závadám výrobce 
během vady výrobce během garantované doby provozu, má uživatel právo na odstranění všech poruch výrobcem 
prostřednictvím záruční opravy v továrně zdarma. Záruční oprava zahrnuje práce specifické pro odstranění poruch v provozu 
jednotky, aby bylo zajištěno její zamýšlené použití uživatelem v garantované době provozu. Chyby jsou odstraněny způsoby 
výměny nebo opravy součástí jednotky nebo konkrétní části takové součásti jednotky.

Záruční oprava nezahrnuje:
•
•
•

instalace/demontáž 
jednotky pro běžnou 
technickou údržbu

Aby bylo možné využít záruční opravy, musí uživatel poskytnout jednotku, uživatelskou příručku s datem nákupu a platební 
dokumentaci osvědčující nákup. Model jednotky musí vyhovovat modelu uvedenému v uživatelské příručce. Kontaktujte záruční servis 
u prodejce.

Záruka výrobce se nevztahuje na následující případy:
• Neschopnost uživatele odeslat jednotku s celým dodacím balíčkem, jak je uvedeno v uživatelské příručce, včetně odeslání s chybějícími 

součástmi, které uživatel dříve demontoval.
Neshoda modelu jednotky a značky s informacemi uvedenými na obalu jednotky a v uživatelské příručce. 
Neschopnost uživatele zajistit včasnou technickou údržbu jednotky.
Vnější poškození skříně jednotky (s výjimkou vnějších úprav požadovaných pro instalaci) a vnitřních součástí

•
•
•

uživatelem.
Redesign nebo technické změny jednotky.
Výměna a použití jakýchkoli sestav, dílů a součástí neschválených výrobcem. Zneužití 
jednotky.
Porušení instalačních předpisů jednotky uživatelem. 
Porušení regulačních předpisů jednotky uživatelem.
Připojení jednotky k elektrické síti s napětím odlišným od napětí uvedeného v uživatelské příručce. 
Porucha jednotky v důsledku přepětí v elektrické síti.
Volitelná oprava jednotky uživatelem.
Opravy jednotky jakoukoli osobou bez povolení výrobce. 
Uplynutí záruční doby na jednotku.
Porušení přepravních předpisů jednotky uživatelem. 
Porušení skladovacích předpisů jednotky uživatelem. 
Nesprávné kroky vůči jednotce spáchané třetími stranami.
Rozbití jednotky v důsledku okolností nepřekonatelné síly (požár, povodeň, zemětřesení, válka, nepřátelské akce všeho druhu, blokády). Chybějící 
těsnění, pokud to stanoví uživatelská příručka.
Neodeslání uživatelské příručky s datovým razítkem nákupu jednotky. 
Chybějící doklady o platbě potvrzující nákup jednotky.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDPISY UVEDENÉ V TOMTO ZAŘÍZENÍ ZAJISTÍ DLOUHÉ A
PROVOZ JEDNOTKY BEZ PROBLÉMŮ.

POŽADAVKY NA ZÁRUKU UŽIVATELE BUDOU PODMÍNKY PŘEZKUMU PŘED PREZENTACÍ
JEDNOTKY, PLATEBNÍ DOKUMENT A PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NABÍDKA DATUM ZAKOUPENÍ.
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CERTIFIKÁT O PŘIJETÍ

Typ jednotky

Modelka

Sériové číslo

Datum výroby

Jednokomorový reverzibilní ventilátor pro rekuperaci energie

TwinFresh Comfo __________________

Inspektor kvality
Razítko

INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající

Adresa

Telefonní číslo

E-mailem

Datum nákupu

Toto má potvrdit přijetí úplné dodávky jednotky pomocí uživatelské příručky. Záruční podmínky jsou 
uznávány a přijímány.

Podpis zákazníka Razítko prodejce

INSTALAČNÍ OSVĚDČENÍ

Jednotka TwinFresh Comfo __________________ je instalována podle požadavků uvedených v
tuto uživatelskou příručku.

Jméno společnosti

Adresa

Telefonní číslo
Instalace
Celé jméno technika
Datum instalace: Podpis:
Jednotka byla nainstalována v souladu s ustanoveními všech příslušných místních a národních stavebních, 
elektrických a technických předpisů a norem. Jednotka funguje normálně podle pokynů výrobce.

Instalační razítko

Podpis:

ZÁRUČNÍ KARTA

Typ jednotky

Modelka

Sériové číslo

Datum výroby

Datum nákupu

Záruční lhůta

Jednokomorový reverzibilní ventilátor pro rekuperaci energie

TwinFresh Comfo __________________

Prodávající
Razítko prodejce
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