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Urz¹dzenie VPA zosta³o zaprojektowane w celu dostarczania do budynków mieszkalnych do celów
domowych i cywilnych (domki jednorodzinne, biura, hotele, sale konferencyjne i inne lokale)
oczyszczonego i podgrzanego powietrza zewnêtrznego, które nie zawiera jakichkolwiek lotnych, palnych lub
wybuchowych substancji, chemicznie reaktywnych oparów, py³u, sadzy itd. jak równie¿ w celu zapewnienia
wymaganej jakoœci powietrza, i nale¿y je montowaæ w zamkniêtej i suchej przestrzeni o temperaturze
otoczenia od +1 C do +40 C.

Urz¹dzenie VPA jest czêœci¹ sk³adow¹ systemu wentylacyjnego i nie mo¿na z niego korzystaæ indywidualnie.

0 0

Komplet wyposa¿enia obejmuje:
- urz¹dzenie VPA (danego typu) - 1 szt.
- zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury - 1 szt.
- czujnik temperatury kana³u - 1 szt.
- instrukcjê obs³ugi - 1 szt.
- pojemnik wysy³kowy - 1 szt.
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Przeznaczenie

Komplet
wyposa¿enia

Niniejsza instrukcja obs³ugi stanowi czêœæ integraln¹ z opisem technicznym centrali wentylacyjnej VPA
(dalej zwanej urz¹dzeniem VPA). Obejmuje ona informacje dotycz¹ce monta¿u, zasad i ostrze¿eñ wa¿nych
dla zapewnienia w³aœciwego i bezpiecznego dzia³ania urz¹dzenia VPA. Przed przyst¹pieniem do obs³ugi
urz¹dzenia, nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê i zastosowaæ siê do zawartych w niej zaleceñ.

Przedmowa

VPA
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Urz¹dzenie VPA zapewnia stopieñ 1 w odniesieniu do ochrony przed pora¿eniem elektrycznym. Ze
wzglêdu na typ dostêpu do czêœci niebezpiecznych oraz ochronê przed intruzj¹ wody:

- silniki wykorzystywane w urz¹dzeniu VPA mog¹ byæ powi¹zane z urz¹dzeniami o stopniu ochrony IP
44 (ochrona przed cia³ami o wymiarach wiêkszych lub równych 1.0 mm, bryzgoodporne)

- urz¹dzenie VPA zainstalowane w ruroci¹gu mog¹ byæ powi¹zane z urz¹dzeniami o stopniu ochrony
IP 22 (ochrona przed cia³ami o wymiarach wiêkszych ni¿ 12.5 mm, chronione przed pionowo
spadaj¹cymi kroplami wody, gdy obudowa jest nachylona pod k¹tem 15 ).0

Stopieñ ochrony

VPA XXX X.X X

Typ urz¹dzenia:

Przyk³ad oznaczenia referencyjnego:

„VENTS VPA 150-6.0-3”
Centrala wentylacyjna VPA, œrednica kroæca 150 mm, moc grza³ki 6,0 kW,
pod³¹czenie trójfazowe: .

VPA - centrala wentylacyjna

Nr fazy napiêcia zasilania

100, 125, 150, 200, 250, 315 mm

SCHEMAT
OZNACZENIA

REFERENCYJNEGO
URZ¥DZENIA

Œrednica ³¹cz¹cych króæców przy³¹czeniowych, mm:

1, 3
Moc grza³ek, kW:

1.8, 2.4, 3.4, 3.6, 5.1, 6.0, 9.0

G£ÓWNE
PARAMETRY I

WYMIARY

G³ówne parametry techniczne odpowiadaj¹ wartoœciom podanym w tabeli 1. Wymiary ogólne i przy³¹czy
urz¹dzenia VPA zosta³y podane w tabeli 2 oraz na rysunku 1. Konstrukcja urz¹dzenia VPA ulega ci¹g³ym
usprawnieniom, w zwi¹zku z tym niektóre modele mog¹ nieznacznie ró¿niæ siê od tych opisanych w
instrukcji obs³ugi.

VPA
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Typ

100-1,8-1VPA

125-2,4-1VPA

150-2,4-1VPA

150-3,4-1VPA

150-5,1-3VPA

150-6,0-3VPA

200-3,4-1VPA

200-5,1-3VPA

200-6,0-3VPA

250-3,6-3VPA

250-6,0-3VPA

250-9,0-3VPA

315-6,0-3VPA

-1 315-6,0-3VPA

315-9,0-3VPA

-1 315-9,0-3VPA

Napiêcie V
przy 50 Hz

Liczba
faz

Pr¹d
grza³ki

A

Moc
grza³ki, kW

Moc
wentylatora,

W

Liczba obrotów
na minutê,
obr./min

Wydajnoœæ,
m /h3

Poziom
ciœnienia
akustycz.,

3 m, dB (A)

Maksymalna
temperatura

otoczenia

Ciœnienie
Pa

Pr¹d
wentylatora,

W

Tabela 1

230 1 1800 7,80 60 0,26 2500 190 321 27 55

230

230

230

1

1

1

2400 10,40 62 0,27 2500 285 315 28 55

2400 10,40 95 0,41 2700 425 340 29 55

3400 14,80 95 0,41 2700 425 340 29 55

400 3 5100 7,40 95 0,41 2700 425 340 29 55

400 3 6000 8,70 95 0,41 2700 425 340 29 55

230 1 3400 14,80 188 0,82 2550 810 520 30 45

400

400

400

400

400

400

400

400

400

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5100 7,40 188 0,82 2550 810 520 30 45

6000 8,70 188 0,82 2550 810 520 30 45

3600 5,30 188 0,82 2600 990 525 30 50

6000 8,70 188 0,82 2600 990 525 30 50

9000 13,00 188 0,82 2600 990 525 30 50

6000

6000

8,70 155 0,67 2650 1190 510 30 50

9000

9000

13,00 155 0,67 2650 1190 510 30 50

8,70

13,00

235

235

1,05

1,05

2700

2700

1520

1520

715

715

30

30

40

40

VPA
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Typ
Wymiary w mm, nie wiêksze ni¿:

802

802

802

950

950

950

420

420

440

510

510

540

365

365

457

477

477

527

647

647

647

795

795

865

408

408

500

520

520

570

100

125

150

200

250

315

L H B L1 B1 D

100...VPA

125...VPA

150...VPA

200...VPA

250...VPA

315...VPA

Rys. 1

VPA

Tabela 2
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WYMOGI
BEZPIECZEÑSTWA

Deklaracja zgodnoœci CE

Pod³¹czenia urz¹dzenia VPA dokonuje wykwalifikowany elektryk maj¹cy pozwolenie na wykonywanie
tego typu prac.

W przypadku uruchomienia wy³¹cznika termicznego, wymagane jest odciêcie zasilania od
urz¹dzenia VPA, aby odnaleŸæ przyczyny, które wywo³a³y to uruchomienie, wyjaœniæ je i dopiero
potem uruchomiæ je ponownie.

UWAGA
!

Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia VPA do pracy z wykorzystaniem mieszaniny py³u i powietrza. UWAGA
!

Korzystanie z urz¹dzenia VPA bez odpowiedniego uziemienia jest zakazane. UWAGA
!

W razie po¿aru, urz¹dzenie VPA nale¿y gasiæ przy u¿yciu CO2 lub suchych œrodków chemicznych.
W ¿adnym wypadku nie nale¿y u¿ywaæ œrodków zawieraj¹cych wodê.

UWAGA
!

VPA
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Urz¹dzenie VPA pozwala na regulacjê zu¿ycia powietrza, temperatury powietrza (ogrzewania), jak równie¿
jego filtracjê. Widok urz¹dzenia VPA z zewn¹trz zosta³ pokazany na rysunku 2. W œrodku korpusu 1
zamontowany zosta³ wentylator promieniowy osiowy 2, który zosta³ wyposa¿ony w silnik elektryczny z
zewnêtrznym wirnikiem oraz wbudowanym zabezpieczeniem termicznym. Silnik elektryczny
umiejscowiony jest wewn¹trz turbiny roboczej i nie wymaga konserwacji. Zu¿ycie powietrza regulowane
jest przy u¿yciu regulatora prêdkoœci wentylatora 2, którego prêdkoœæ jest trzystopniowa. W czêœci rury
wlotowej wentylatora 2 w prowadnicach korpusu 1 znajduje siê filtr powietrza 3 o klasie filtracji EU4.
Z czêœci rury ciœnieniowej prowadzi kana³owy podgrzewacz elektryczny 4 w celu podgrzewania powietrza.
Podgrzewacz elektryczny 4 wyposa¿ony jest w ochronê przed przegrzaniem: urz¹dzenie bezpieczeñstwa z
automatycznym restartem urz¹dzenia VPA oraz wy³¹czeniem awaryjnym z rêcznym resetem:

- Termostat na 50 C, który automatycznie za³¹cza urz¹dzenie VPA, a nastêpnie wy³¹cza po sch³odzeniu
korpusu podgrzewacza.

- Wy³¹cznik termiczny na 90 C z ponownym uruchomieniem urz¹dzenia VPA przy pomocy rêcznego resetu.

Awaryjne czujniki wy³¹cznika termicznego w³¹czaj¹ podgrzewanie i unieruchamiaj¹ VPA. Aby przywróciæ
urz¹dzenie VPA do pracy nale¿y nacisn¹æ przycisk resetu rêcznego „RESET”. Podstawowe wyposa¿enie
obejmuje zdalne sterowanie 5, które pod³¹czone jest do uk³adu sterowania umieszczonego wewn¹trz bloku
sterowniczego 7 przy u¿yciu kabla komunikacyjnego. Zdalne sterowanie 5 wykonane jest w 2 wariantach:
z siedmiosegmentowym wskaŸnikiem LED lub ze wskaŸnikiem ciek³o-krystalicznym (LCI).
Zanieczyszczenie filtra kontrolowane jest przez przetwornik ró¿nicowy 8. Informacje o koniecznoœci
wymiany filtra przekazywane jest przez wskaŸnik œwietlny 9 na zdalnym sterowaniu 5. Czêstotliwoœæ
wymiany filtra ustawia siê ze zdalnego sterowania. Kana³owy czujnik temperatury zosta³ zapewniony w celu
kontroli i utrzymania temperatury kana³u wyjœciowego urz¹dzenia VPA. Na szafce sterowniczej znajduje siê
wy³¹cznik serwisowy 11 do odcinania zasilania urz¹dzenia VPA. Urz¹dzenie VPA pod³¹czone jest do
standardowych okr¹g³ych kana³ów sieci powietrznej. Specjalna funkcja: sterowanie moc¹ wentylatora,
zarz¹dzanie prac¹ podgrzewacza i kontrola zabrudzenia filtra. Klapa (poz. 10) lub zdejmowalna pokrywa w
optymalny sposób wykorzystuj¹ przestrzeñ instalacyjn¹ urz¹dzenia VPA.

0

0

KONSTRUKCJA I
ZASADA DZIA£ANIA

VPA
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Rys. 2

3

2

4

7

8

5

10

11

6

1

9

VPA
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MONTA¯
Urz¹dzenie VPA nale¿y zamontowaæ w taki sposób, aby strza³ka na pokrywie by³a taka sama jak
kierunek powietrza w uk³adzie, pod warunkiem pozostawienia wystarczaj¹cego dostêpu do niego w celu
wykonania konserwacji, prac serwisowych lub wymian.
Dotyczy to w szczególnoœci dostêpu do pokrywy, która bêdzie ca³kowicie otwieraæ siê jak równie¿ do
bloku sterowniczego umieszczonego w bocznej czêœci korpusu. Urz¹dzenie VPA mo¿e byæ umieszczone
lub zawieszone na gwintowanym prêcie przy czym bêdzie ono solidnie przymocowane, aby ca³kowicie
wyeliminowaæ mo¿liwoœæ poluzowania lub upadku (nale¿y wzi¹æ pod uwagê ciê¿ar urz¹dzenia VPA oraz
materia³ do którego jest przymocowane), stosuj¹c wszystkie uchwyty monta¿owe w kszta³cie litery L z
wk³adk¹ antywibracyjn¹, przymocowane do podstawy urz¹dzenia (rys. 3).
Urz¹dzenie VPA przeznaczone jest do monta¿u w okr¹g³ych kana³ach powietrznych;
Zaleca siê pod³¹czenie do kana³u przy u¿yciu z³¹cza elastycznego, aby zapobiec przenoszeniu ha³asu i
drgañ;
Wymiary pod³¹czonego kana³u bêd¹ identyczne z wymiarami króæca w urz¹dzeniu VPA.
Oddalenie urz¹dzenia VPA od zgiêæ kana³u powietrznego powinno byæ minimum dwa razy wiêksze ni¿
œrednica kana³u.

Rys. 3

Monta¿ urz¹dzenia VPA zostanie przeprowadzony przez wykwalifikowan¹ osobê, która przesz³a
specjalne przeszkolenie lub odpowiedni¹ firmê oraz przy pomocy wymaganych narzêdzi i
dostêpnych materia³ów.

UWAGA
!

VPA
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POD£¥CZENIE
DO ZASILANIA

W zale¿noœci od typu urz¹dzenia VPA zasilanie pr¹dem zmiennym jednofazowym 230 V/50Hz lub
trójfazowym 400 V/50Hz.

Pod³¹czenia urz¹dzenia VPA do zasilania dokonuje wykwalifikowany elektryk. Urz¹dzenie VPA nale¿y
pod³¹czyæ do zasilania u¿ywaj¹c zaizolowanego, mocnego i termostabilnego przewodu o
odpowiednim przekroju.

Wszystkie przewody przejd¹ przez dielektrykê na jednej stronie skrzynki bloku sterowniczego, aby
utrzymaæ stopieñ ochrony przed pora¿eniem. Schemat pod³¹czenia sieci elektrycznej jednofazowej
dla urz¹dzenia VPA zosta³ pokazany na rysunku 4, schemat pod³¹czenia sieci elektrycznej
trójfazowej dla urz¹dzenia VPA zosta³ pokazany na rysunku 5. Pod³¹czenie urz¹dzenia VPA nale¿y
dokonaæ na zespole listew zaciskowych wewn¹trz bloku sterowniczego zgodnie ze schematem
po³¹czeñ elektrycznych (rys. 4 lub rys. 5). Schemat kluczy zaciskowych znajduje siê wewn¹trz bloku
sterowniczego. Wszystkie fazy zasilania elektrycznego do urz¹dzenia nale¿y pod³¹czyæ przez
automatyczny wy³¹cznik z przerw¹ miêdzy otwartymi stykami nie mniejsz¹ ni¿ 3 mm na wszystkich
biegunach. Wartoœci znamionowe parametrów elektrycznych urz¹dzenia VPA zosta³y podane na
etykiecie zak³adu produkcyjnego.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac urz¹dzeniu VPA nale¿y je od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania, a
wy³¹cznik nale¿y ustawiæ w pozycji „O” (OFF)!

UWAGA
!

Dokonywanie modyfikacji w z³¹czach wewnêtrznych jest niedozwolone i skutkuje utrat¹ praw
wynikaj¹cych z gwarancji.

UWAGA
!

VPA
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A1 - urz¹dzenie VPA
Q1 - wy³¹cznik zewnêtrzny z termicznym wyzwalaczem magnetycznym (wy³¹cznik automatyczny)
X1 - zespó³ listew zaciskowych do pod³¹czenia przewodów sieci elektrycznej

W celu zapewnienia swobodnego dostêpu do urz¹dzenia w razie potrzeby jego natychmiastowego wy³¹czenia
nale¿y umieœciæ wy³¹cznik zewnêtrzny Q1. Liczba przewodów wymagana do instalacji, ich przekrój (mm2) jak
równie¿ wartoœci pr¹du (znamionow¹) wy³¹czników automatycznych zosta³y podane w tabeli 3.

Rys. 4

Rys. 5

VPA
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Tabela 3

Typ

230 ; 16 ÀV

230 ; 25 ÀV

230 ; 25 ÀV

230 ; 30 ÀV

400 ; 16 ÀV

400 ; 20 ÀV

230 ; 30 ÀV

400 ; 20 ÀV

400 ; 20 ÀV

400 ; 16 ÀV

400 ; 20 ÀV

400 ; 30 ÀV

400 ; 20 ÀV

400 ; 30 ÀV

400 ; 30 ÀV

400 ; 40 ÀV

Odcinki przewodów podane w tabeli stanowi¹ jedynie wartoœci referencyjne!

Dokonuj¹c wyboru, nale¿y wzi¹æ pod uwagê maksymalne dozwolone nagrzanie przewodu, zale¿nie od
typu przewodu, typu izolacji, maksymalnego pr¹du, d³ugoœci przewodu doprowadzaj¹cego oraz jego
umiejscowienia (napowietrzne, naœcienne).

Wy³¹cznik
automatyczny jednofazowy

3õ2,5

3õ3,5

3õ3,5

3õ4,0

5õ2,5

5õ2,5

3õ4,0

5õ2,5

5õ2,5

5õ2,5

5õ2,5

5õ2,5

5õ4,0

5õ2,5

5õ4,0

5õ4,0

Kabel miedziany
trójfazowy

100-1,8-1VPA

125-2,4-1VPA

150-2,4-1VPA

150-3,4-1VPA

150-5,1-3VPA

150-6,0-3VPA

200-3,4-1VPA

200-5,1-3VPA

200-6,0-3VPA

250-3,6-3VPA

250-6,0-3VPA

250-9,0-3VPA

315-6,0-3VPA

315-9,0-3VPA

-1 315-6,0-3VPA

-1 315-9,0-3VPA

VPA
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Zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury

Tablica sterownicza jest konstrukcyjnie po³¹czona z czujnikiem temperatury w jednym korpusie, zatem
w czasie instalowania sterowania, bêdzie ono umieszczone w obszarze roboczym, ale nie bli¿ej ni¿ 1 m
od urz¹dzeñ grzewczych, drzwi i okien.

Zdalne sterowanie przymocowane jest na œcianie przy u¿yciu dostarczonych œrub, zdalne sterowanie
pod³¹czone jest do bloku sterowniczego przy u¿yciu dostarczonego standardowego cztero¿y³owego
kabla telefonicznego o d³ugoœci do 10 m.

Kabel transmisji danych miêdzy zdalnym sterowaniem a urz¹dzeniem VPA nie powinien byæ k³adziony
wraz z przewodami g³ównymi. Zalecana minimalna odleg³oœæ miêdzy nimi wynosi 150 mm. Co do
pod³¹czenia zdalnego sterowania, nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce kroki: otworzyæ skrzynkê zdalnego
sterowania, w tym celu nale¿y nacisn¹æ jej czêœci koñcowe; prze³o¿yæ kabel do otworu operacyjnego
dolnej pokrywy; przymocowaæ doln¹ pokrywê zdalnego sterowania w wybranym miejscu, ³eb œruby
musi dociskaæ mocno pokrywê do œciany i pod ¿adnym pozorem nie mo¿e dotykaæ tablicy
elektronicznej zdalnego sterowania, w innym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia wyposa¿enia.
Usun¹æ izolacjê kabla ochronnego (-20 mm), usun¹æ izolacjê przewodów (-6 mm), pod³¹czyæ
przewody do wtyczki na tablicy zgodnie z oznaczeniami na naklejce i z kolorem przewodu:

Czarny przewód….
Czerwony przewód …A
Zielony przewód……..B
¯ó³ty przewód……..+

Przymocowaæ kabel do podstawy u¿ywaj¹c zacisku stanowi¹cego czêœæ wyposa¿enia

Zatrzasn¹æ pokrywy sterownicze

Z czêœci urz¹dzenia VPA przepuœciæ kabel z ³¹cznikiem przez dielektrykê w skrzynce bloku
sterowniczego oraz przyczepiæ go do wtyczki (poz. 1), lub w zestawie listew zaciskowych (poz. 2)
zobacz rys. 7 zale¿nie od modyfikacji zdalnego sterowania.

Urz¹dzenia
zewnêtrzne

VPA
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Czujnik temperatury kana³u zosta³ zainstalowany w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 2 m od otworu wylotowego
urz¹dzenia VPA, w zapewnionym miejscu wystêpuj¹ intensywne ruchy podgrzanego powietrza o zrównowa¿onym
przep³ywie (rys. 8).
Czujnik kana³owy jest pod³¹czony do bloku sterowniczego przy u¿yciu dostarczonego kabla o d³ugoœci 4 metrów.

Czujnik temperatury kana³u

Rys. 6

Kana³,
czujnik temperatury

min. 2m

VPA
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Przetwornik ró¿nicowy

Pod³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych

Charakterystyka:
Zakres ciœnienia roboczego 50-500Pa
Maksymalne ciœnienie robocze 5.0 kPa dla ca³ego zakresu ciœnienia
Zakres temperatury: od 0°C do +85°C
Obci¹¿enie elektryczne: maksymalnie 1,5A (0,4 A)/250 VAC
Ochrona elektryczna: IP 54 z pokryw¹ ochronn¹
Przetwornik ró¿nicowy dostarczony zosta³ jako zainstalowany na korpusie urz¹dzenia VPA.
Aby unikn¹æ niespodziewanych okolicznoœci nale¿y upewniæ siê, ¿e rurka gumowa przed filtrem (w
przep³ywie strumieniowym) jest pod³¹czona do przewodu P1 czujnika, oraz ¿e rurka za filtrem jest
pod³¹czona do przewodu P2.
Ustawienie fabryczne odpowiada reakcji czujnika podczas osi¹gania ciœnienia ró¿nicowego 200 Pa

Rys. 7

Czujnik temperatury

w kanale

Zdalne sterowanie

(pozycja 2)

Zdalne sterowanie

(pozycja 1)

VPA
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ZARZ¥DZANIE
URZ¥DZENIEM

Obs³uga odbywa siê przy pomocy panela zdalnego sterowania. Kana³ po³¹czono z
VPA za standardowego cztero¿y³owego kabla telefonicznego. Wymiany danych dokonuje siê cyfrowo
w oparciu o standard Rs 485.
Urz¹dzenie VPA mo¿e byæ dostarczone wraz z tablic¹ zdalnego sterowania ze wskaŸnikiem LC przy
czym wszystkie funkcje serwisowe zapewnione przez oprogramowanie tego sterowania (poza funkcj¹
„Season mode”), lub tablicê sterownicz¹ LED.

System pozwala na regulacjê wydajnoœci wentylatorów nawiewowych i posiada 3 stopnie regulacji
prêdkoœci obrotowej: pierwszy stopieñ prêdkoœæ minimalna wykorzystywana jest podczas
weekendów i wakacji w lokalach nie pe³ni¹cych funkcji mieszkalnych lub w nocy w lokalach
mieszkalnych.
2 stopieñ - normalna wentylacja;
3 stopieñ - zintensyfikowany tryb wentylacji, gdzie wymagane jest zu¿ycie dodatkowego powietrza.
Kana³owy czujnik temperatury pozwala uk³adowi wybraæ najlepszy tryb pracy rurowych podgrzewaczy
elektrycznych, aby utrzymaæ wymagan¹ temperaturê w kanale. Zdalne sterowanie wyposa¿one jest w
czujnik temperatury, zapewniaj¹c tym samym utrzymanie ¿¹danej (ustawionej przez klienta)
temperatury w pomieszczeniach o wybranej mocy wentylatora.
Program optymalnej oszczêdnoœci energii oblicza moc podgrzewaczy wymagan¹ do utrzymania
stabilnej temperatury w pomieszczeniu z dok³adnoœci¹ do 1 C, w miêdzyczasie moc podgrzewaczy
regulowana jest z dok³adnoœci¹ do 1%. Program monitorowania statusu uk³adu wykrywa parametry
pracy urz¹dzenia, a w razie zagro¿eñ, (przegrzanie rurowych podgrzewaczy elektrycznych, krytyczny
zator w filtrze, przerwanie przewodu komunikacyjnego) dokonuje awaryjnego zatrzymania uk³adu
wyœwietlaj¹c odpowiednie informacje na tablicy sterowniczej.

urz¹dzenia VPA

Mo¿liwoœci funkcjonalne

0

VPA
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Tablica
sterownicza LED

Rys. 8

1

2

3 4 5 6 7

1. Siedmiosegmentowy wskaŸnik œwietlny
2. Czerwona LED przesy³a sygna³y dotycz¹ce awarii w przypadku zatoru w filtrze
3. Czujnik temperatury
4. Przycisk „Up” zwiêkszenie wartoœci ¿¹danej temperatury
5. Przycisk „Down” zmniejszenie wartoœci ¿¹danej temperatury
6. Przycisk „Fan” modyfikacja stopnia prêdkoœci obrotów wentylatora nawiewowego
7. Przycisk „Power” - zarz¹dzanie stanem urz¹dzenia (on/off)

VPA
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ZA£¥CZANIE /
WY£¥CZANIE PRZY
POMOCY
STEROWANIA LCD

Ustawiæ serwisowy prze³¹cznik mocy urz¹dzenia VPA do pozycji „1” przy czym wskaŸnik powinien
wyœwietliæ s³owo „OFF” - urz¹dzenie VPA jest wy³¹czone.
Aby w³¹czyæ urz¹dzenie VPA nale¿y nacisn¹æ przycisk „Power”, wskaŸnik wyœwietli wartoœæ bie¿¹cej
(zmierzonej) temperatury wewnêtrznej.
Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie VPA nale¿y nacisn¹æ przycisk „Power” i wybraæ „OFF” Wyboru (On/Off)
dokonuje siê przez ustawiczne naciskanie przycisku „Power”. Nastêpnie urz¹dzenie prze³¹cza siê na
tryb „Przedmuchu” a po up³ywie 2 minut, wy³¹cza siê. W celu pe³nego wy³¹czenia urz¹dzenia VPA
konieczne jest ustawienie serwisowego prze³¹cznika mocy w pozycji „O”.

ZMIANA TRYBÓW
PRACY PRZY POMOCY
STEROWANIA LCD

Przy normalnej pracy urz¹dzenia VPA, ekran wskaŸnika wyœwietla wartoœæ bie¿¹cej temperatury wewnêtrznej.
Zmiany wartoœci ¿¹danej temperatury dokonuje siê przy u¿yciu przycisków Up (zwiêkszenie) i Down (Zmniejszenie).
Przy czym wartoœæ ¿¹danej i ustawionej temperatury zostanie wyœwietlona na ekranie wskaŸnika. W ci¹gu 10 minut
(je¿eli ¿aden przycisk nie zosta³ przyciœniêty) ekran wskaŸnika wyœwietli bie¿¹c¹ wartoœæ temperatury pomieszczenia.
Modyfikacji stopnia prêdkoœci wentylatora nawiewnego dokonuje siê u¿ywaj¹c przycisku „Fan”, poprzez naciœniêcie
tego przycisku, prêdkoœæ wentylatora zmienia siê na wy¿sz¹ i po osi¹gniêciu prêdkoœci maksymalnej, kolejne
przyciœniêcie doprowadzi do prze³¹czenia na prêdkoœæ minimaln¹ (tj. 1-2-3-1 itd. w cyklach) Nastêpnie wskaŸnik
wyœwietli odpowiedni stopieñ prêdkoœci.
Przy uruchomieniu jednego z dwóch czujników wy³¹cznika termicznego TEH, w przypadku wyst¹pienia zatoru w
filtrze (uruchomienie przetwornika ró¿nicowego) lub w przypadku uszkodzenia przewodu komunikacyjnego,
urz¹dzenie VPA prze³¹cza siê na tryb „TEHs blowing” z póŸniejszym roz³¹czeniem w ci¹gu 2 minut. Nastêpnie
wskaŸnik wyœwietli symbol ”-”, a w przypadku zatoru w filtrze zapali siê równie¿ czerwona LED.
Aby dokonywaæ dalszych prze³¹czeñ urz¹dzenia VPA, nale¿y przestrzegaæ instrukcji podanych w punkcie „Status
b³êdu miêkkiego” (zobacz poni¿ej).

VPA
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Tablica
sterownicza z LCD

Rys. 9

1

2

3 4 5 6 8

1. WskaŸnik ciek³o-krystaliczny
2. Czerwony kolor LED przesy³a sygna³y o sytuacji awaryjnej lub nieprawid³owym dzia³aniu
(podœwietla siê) lub koniecznoœci wymiany filtra (miga)
3. Czujnik temperatury
4. Przycisk „Up” wybór pozycji w menu (ruch kursorem do góry) lub zwiêkszenie bie¿¹cego
parametru
5. Przycisk „Down” wybór pozycji w menu (ruch kursorem na dó³) lub zmniejszenie bie¿¹cego
parametru
6. Przycisk „Enter” wybór parametru do modyfikacji lub przeniesienie na ni¿szy poziom (wejœcie w
menu w oknie roboczym).
7. Przycisk „Escape” powrót na wy¿szy poziom menu (menu wyboru jêzyka interfejsu w oknie
roboczym)
8. Przycisk „Power” - zarz¹dzanie stanem urz¹dzenia (on/off)
9. Zielony kolor LED przesy³a sygna³y o stanie urz¹dzenia (pali siê - w³¹czone, miga - tryb
„Przedmuch”, nie pali siê - wy³¹czone)

7

9

VPA
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ZA£¥CZANIE /
WY£¥CZANIE PRZY
POMOCY
STEROWANIA LCD

Ustawiæ serwisowy prze³¹cznik mocy urz¹dzenia VPA do pozycji „1” przy czym wskaŸnik powinien
wyœwietliæ logo VENTS” urz¹dzenie jest wy³¹czone.
Aby w³¹czyæ urz¹dzenie VPA nale¿y nacisn¹æ przycisk „Power”, wskaŸnik wyœwietli menu wyboru
bie¿¹cego stanu urz¹dzenia VPA (ON/OFF). Wyboru wymaganego wariantu dokonuje siê przez
ustawiczne naciskanie przycisku „Power” lub korzystanie z przycisków Up/Down.
Nale¿y wybraæ pozycjê „ON” i nacisn¹æ przycisk „Enter”. Nastêpnie ekran wyœwietli g³ówne okno
robocze.
Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie VPA nale¿y nacisn¹æ przycisk „Power” (wskaŸnik wyœwietli menu wyboru
bie¿¹cego stanu urz¹dzenia), wybraæ pozycjê „OFF” i nacisn¹æ przycisk „Enter”. Ekran wyœwietli
informacjê o przejœciu na tryb „TEH blowing”, LED miga. Po up³ywie 2 minut, urz¹dzenie wy³¹cza siê.
W celu pe³nego wy³¹czenia urz¹dzenia VPA konieczne jest ustawienie serwisowego prze³¹cznika mocy
w pozycji „O”.

PROGRAMOWANIE
TRYBÓW PRACY PRZY
POMOCY TABLICY
STEROWNICZEJ LCD

W czasie normalnej pracy urz¹dzenia, g³ówne okno robocze wyœwietla siê na ekranie, natomiast
u¿ytkownik uzyskuje nastêpuj¹ce informacje:

Temperatura
pomieszczenia

Regulowana temperatura
ustawiana przez u¿ytkownika

Bie¿¹cy tryb

Stopieñ prêdkoœci
obrotowej wentylatora

Moc
podgrzewacza

Zegar

VPA



Naciskaj¹c przycisk „Escape” przechodzi siê do trybu wyboru jêzyka interfejsu. Wyboru jêzyka
dokonuje siê u¿ywaj¹c przycisków Up/Down. Zmiany jêzyka dokonuje siê naciskaj¹c przycisk Enter.
W przypadku, gdy przycisk nie zostanie przyciœniêty w ci¹gu 10 sekund, jak równie¿ gdy naciœniêty
zostanie przycisk Escape, nastêpuje przejœcie do g³ównego okna roboczego bez dokonywania zmian
w jêzyku interfejsu.
Menu u¿ytkownika sk³ada siê z dwóch poziomów: „g³ówne menu” oraz „menu serwisu”. Mo¿liwe
jest wejœcie do menu z g³ównego okna roboczego poprzez naciœniêcie przycisku Enter.
Przemieszczanie siê miêdzy pozycjami zachodzi przy u¿yciu przycisków Up/Down.
Mo¿liwy jest powrót do poprzedniego poziomu i przejœcie do g³ównego okna roboczego dziêki
przyciskowi Escape. Mo¿liwe jest wejœcie do bie¿¹cej pozycji menu w celu zmiany wartoœci poprzez
naciœniêcie przycisku Enter. G³ówne menu pozwala u¿ytkownikowi zmieniæ „g³ówne” parametry
pracy urz¹dzenia VPA. Umo¿liwia te¿ zmianê wartoœci temperatury regulacyjnej (dziêki przyciskom
Up/Down)

„Ustawianie temperatury”

22

Umo¿liwia zmianê wartoœci temperatury regulacyjnej (dziêki przyciskom Up/Down)

VPA
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„Prêdkoœæ wentylatora”

Pozwala na zmianê stopnia prêdkoœci wentylatora (przy u¿yciu przycisków Up/Down)

Menu serwisu pozwala u¿ytkownikowi wdro¿yæ i dostosowaæ w³aœciwoœci dotycz¹ce „serwisu”

„Zegar i kalendarz”

VPA
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Ustawienie daty i czasu, wymagane do prawid³owej pracy oraz .„licznika dni” „licznika tygodni”

Wyboru zmiany pozycji roku, miesi¹ca, daty, dnia, godziny, minut) dokonuje siê przy u¿yciu
przycisku Enter.
Zmiana wybranej wartoœci pozycji nastêpuje po u¿yciu przycisków Up/Down.

„Regulator czasu wymiany filtra”

Pozwala u¿ytkownikowi okreœliæ up³yw czasu po którym zdalne sterowanie prze³¹czy siê na
o wymianie filtra.

„tryb
przypominaj¹cy”

VPA
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Zmiany up³ywu czasu dokonuje siê u¿ywaj¹c przycisków Up/Down.

Tablica przypominaj¹ca od czasu do czasu (przez krótki okres) zastêpuje ,
przy czym w tym czasie miga czerwona LED. Aby dezaktywowaæ przypomnienie nale¿y przejœæ do
menu i nacisn¹æ przycisk .

„g³ówne okno robocze”

„regulator czasu wymiany filtra” Enter

„Dzienny regulator czasu”

Pozwala u¿ytkownikowi ustawiæ czas za³¹czania i wy³¹czania urz¹dzenia VPA. W przypadku
uruchomienia tego trybu, urz¹dzenie VPA bêdzie za³¹czaæ siê i wy³¹czaæ automatycznie w czasie
teraŸniejszym co 24 godziny a¿ do unieruchomienia tego trybu. Nastêpnie pozycja „trybu pracy
bie¿¹cej” g³ównego okna roboczego wska¿e symbol „D”, co oznacza dla u¿ytkownika, ¿e licznik dni
jest w³¹czony.

VPA
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Wyboru zmiany pozycji (za³¹czanie czasu, wy³¹czanie czasu, godzina, minuty) dokonuje siê
u¿ywaj¹c przycisku Enter.
Zmiany wybranej wartoœci pozycji dokonuje siê przy u¿yciu przycisków Up/Down.

„Licznik tygodni”

Pozwala u¿ytkownikowi ustawiæ program pracy urz¹dzenia VPA na dowoln¹ liczbê dni tygodnia. W
momencie uruchomienia tego trybu, urz¹dzenie VPA dokona zmiany prêdkoœci wentylatora
automatycznie (zgodnie z ustawionymi parametrami) oraz temperatury regulacyjnej w ustawionym
czasie w okreœlonych dniach tygodnia. Nastêpnie pozycja ”bie¿¹cy tryb pracy” g³ównego okna
roboczego wska¿e symbol „W”, który oznacza, ¿e licznik dni tygodnia jest w³¹czony.

Licznik dni ma pierwszeñstwo, oznacza to, ¿e gdy licznik dni jest w³¹czony, pozycja „trybu pracy
bie¿¹cej” g³ównego okna roboczego wska¿e symbol „D”

UWAGA
!

Pozwala u¿ytkownikowi okreœliæ up³yw czasu, po up³ywie którego zdalne sterowanie w³¹cza
o wymianie filtra.

„tryb
przypominaj¹cy”

VPA
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Wyboru zmiany pozycji (dnia tygodnia, statusu licznika w dni tygodnia on/off, okresu pracy
urz¹dzenia w tym trybie, temperatury regulacyjnej, prêdkoœci wentylatora) dokonuje siê u¿ywaj¹c
przycisku Enter.
Zmiany wybranej wartoœci pozycji dokonuje siê przy u¿yciu przycisków Up/Down.

„Tryb pory roku”

Tryb ten nie jest dostêpny w urz¹dzeniu VPA
Naciskaj¹c przycisk Power, nastêpuje przejœcie do tryb za³¹czania/wy³¹czania urz¹dzenia VPA

Pozwala u¿ytkownikowi okreœliæ up³yw czasu, po up³ywie którego zdalne sterowanie w³¹cza
o wymianie filtra.

U¿ywaj¹c przycisku Up/Down lub przycisku Power dokonuje siê wyboru ¿¹danej pozycji, przyciskiem
Enter prze³¹cza siê urz¹dzenie VPA do odpowiedniego stanu (ON/OFF). Gdy urz¹dzenie VPA jest
w³¹czone, uruchamia siê nastêpuj¹cy algorytm.

Elektryczne podgrzewacze kana³owe zostaj¹ unieruchomione, wentylator prze³¹cza siê na ni¿sz¹
prêdkoœæ w trybie „TEH blowing” Nastêpnie miga zielona LED.
Tryb ten wymagany jest do wystudzenia elektrycznych podgrzewaczy kana³owych i wyeliminowania
mo¿liwoœci uruchomienia czujników wy³¹cznika termicznego.

„tryb
przypominaj¹cy”

VPA
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Po up³ywie 2 minut urz¹dzenie VPA wy³¹czy siê.

STATUS B£ÊDU
MIÊKKIEGO

Przy uruchomieniu jednego z dwóch czujników wy³¹cznika termicznego TEH, jak równie¿ w przypadku
wyst¹pienia zatoru w filtrze (uruchomienie przetwornika ró¿nicowego) lub w przypadku uszkodzenia
przewodu komunikacyjnego, urz¹dzenie VPA prze³¹cza siê na tryb awaryjny „TEHs blowing” a nastêpnie
roz³¹cza siê w ci¹gu 2 minut. Zapali siê czerwona LED, a ekran bloku sterowniczego wyœwietli komunikat
o pojawieniu siê b³êdu i jego Ÿródle.

lub

lub

VPA
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W przypadku wyst¹pienia b³êdu, nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:

Odci¹æ zasilanie urz¹dzenia VPA (przestawiæ wy³¹cznik na pozycjê „O”);
- zaczekaæ na ca³kowite zatrzymanie wentylatora i wych³odzenie urz¹dzenia VPA
- otworzyæ i sprawdziæ podgrzewacz i filtr oraz wyeliminowaæ przyczynê zatrzymania awaryjnego
- zdj¹æ pokrywê bloku sterowniczego i sprawdziæ urz¹dzenia bezpieczeñstwa, wymieniæ te które s¹
uszkodzone na nowe o tych samych wartoœciach;
- je¿eli nie by³o mo¿liwoœci usuniêcia usterki, nie nale¿y za³¹czaæ urz¹dzenia VPA, lecz zasiêgn¹æ
pomocy u specjalistów.
- po usuniêciu usterki, nale¿y ponownie za³adowaæ awaryjny czujnik wy³¹cznika termicznego
przyciskaj¹c przycisk na jego korpusie.
Przycisk oznaczony jest s³owem „RESET”
-zamkn¹æ urz¹dzenie VPA i ponownie je za³¹czyæ przy u¿yciu prze³¹cznika serwisowego i zdalnego
sterowania.

VPA

UWAGA
!

W razie wyst¹pienia awarii, naprawy powinna przeprowadziæ wykwalifikowana osoba.
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ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI
W ZAKRESIE

PRZECHOWYWANIA I
PRZEWOZU

Urz¹dzenie VPA nale¿y przechowywaæ w oryginalnym opakowaniu w dobrze przewietrzonym
pomieszczeniu w temperaturze od -5°C do +40°C. Obecnoœæ oparów i mieszanin w powietrzu, które mog¹
doprowadziæ do korozji i uszkodzenia izolacji z³¹czy oraz uszczelnieñ jest niedozwolona. W czasie
roz³adunku i przechowywania, nale¿y u¿yæ wci¹gników, aby unikn¹æ uszkodzenia urz¹dzenia w wyniku
upadku lub ostrych wibracji. Dozwolony jest przewóz wszystkimi œrodkami transportu pod warunkiem,
¿e urz¹dzenie chronione jest przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. £adunek i
roz³adunek nale¿y wykonywaæ unikaj¹c obiæ i uderzeñ.

GWARANCJE
PRODUCENTA

Producent gwarantuje normaln¹ pracê urz¹dzenia VPA przez okres dwóch lat od daty sprzeda¿y przez
sieæ handlu detalicznego pod warunkiem przestrzegania wszelkich przepisów dotycz¹cych przewozu,
przechowywania, monta¿u i obs³ugi.
W przypadku braku oznaczenia daty sprzeda¿y, okres gwarancji liczy siê od daty produkcji. W razie
zepsucia siê urz¹dzenia VPA w okresie gwarancji, zak³ad produkcyjny przyjmuje roszczenia klienta
wy³¹cznie wtedy, gdy klient dostarczy technicznie uzasadnione sprawozdanie opisuj¹ce charakter defektu.
W przypadku dokonania modyfikacji schematu elektrycznego, urz¹dzenie utraci prawo do darmowego
serwisu gwarancyjnego.
Serwis gwarancyjny (po przedstawieniu kuponu serwisu gwarancyjnego z pieczêci¹ jednostki handlowej
oraz instrukcji obs³ugi urz¹dzenia) oraz serwis pogwarancyjny urz¹dzenia VPA zostan¹ dokonane w
zak³adzie produkcyjnym.

ROSZCZENIA GWARANCYJNE PRZYJMOWANE S¥ WY£¥CZNIE Z INSTRUKCJ¥ OBS£UGI I
WYPE£NIONYM ŒWIADECTWEM POD£¥CZENIA.

UWAGA
!

VPA
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POTWIERDZENIE
ODBIORU

Centrala wentylacyjna VPA___________________
jest zgodna ze specyfikacjami technicznymi CE
i zosta³a zakwalifikowana jako urz¹dzenie zdatne do u¿ytku

Data wydaniaPieczêæ odbioru

Sprzedane przez
Nazwa jednostki handlowej, pieczêæ sklepu

Data sprzeda¿y

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e z niew³asciwego u¿ycia lub
niedba³ej interwencji mechanicznej w urz¹dzeniu VPA. W³aœciciel urz¹dzenia VPA bêdzie
postêpowaæ zgodnie z niezbêdnymi instrukcjami.

UWAGA
!

VPA



Centrala wentylacyjna VPA _____________ zosta³a pod³¹czona do sieci przez osobê uprawnion¹
zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi

Imiê i nazwisko

Data Podpis

V29 -01PL
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ŒWIADECTWO
ROZRUCHU

KUPON SERWISU
GWARANCYJNEGO

VPA




