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Par instrukciju

1. Par instrukciju

lv

Instrukcijā ir aprakstīts, kā produkts droši un pareizi jāinstalē un
jāpieņem ekspluatācijā.
Instrukcija ir izstrādājuma sastāvdaļa, un tā jāuzglabā visā produkta
kalpošanas laika garumā. Nododiet instrukciju ikvienam nākamajam
īpašniekam, operatoram vai lietotājam.
Instrukcija jāuzglabā tiešā iekārtas tuvumā, un tai jebkurā laikā jābūt
pieejamai apkalpojošam, apkopes un servisa personālam. Pirms
lietošanas un jebkuru darbu sākuma uzmanīgi jāizlasa un jāizprot
instrukcija. Galvenais droša darba priekšnoteikums ir visu instrukcijā
minēto drošības un rīcības norādījumu ievērošana. Papildus jāievēro
vietējie nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.

Norādījums
Inventāra bojājumi!
n

Apzīmē varbūtēji bīstamu situāciju, kuras sekas var būt inventāra
bojājumi.

Informācija
Paskaidrojoša papildu norāde.
Satura rādītājā lietotie simboli
Instrukcijas satura rādītājā ir lietoti šādi simboli:

Informācija
Paturētas tiesības veikt izmaiņas tehniskajās detaļās un specifikācijās.

Informācija lietotājiem.

Krāsas ievietotajos attēlos var atšķirties no patiesajām krāsām, jo tās
ietekmē iespiešanas process.

Informācija vai norādījumi kvalificētam personālam.
1.1.

Izmantotie simboli

lv

Drošības norādēs lietotie signālvārdi un simboli
Iespējamais apdraudējums instrukcijas tekstā ir izcelts ar šādiem
signālvārdiem un simboliem:
Bīstami
Apdraud dzīvību!
n

Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kura sekas ir smagas traumas vai
nāve.

1.2.

Atļautais pielietojums

lv

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci drīkst plānot, instalēt un ekspluatēt
tikai tā, kā rakstīts šajā instrukcijā.
Jebkāds cits pielietojums neatbilst noteikumiem un tāpēc nav
pieļaujams. Par zaudējumiem, kas radušies pēc tāda pielietojuma,
atbild vienīgi pats īpašnieks, jo ražotāja garantija vairs nav spēkā.
Ja radies bojājums, nedrīkst turpināt produkta izmantošanu. Nav
atļautas patvarīgas modifikācijas un pārveidojumi. No produkta
nedrīkst noņemt rūpnīcas marķējumus, tos pārveidot vai padarīt
neizlasāmus.

Brīdinājums
1.3.

Piemērojamie dokumenti

lv

Bīstama situācija!
n

Apzīmē varbūtēji bīstamu situāciju, kuras sekas var būt smagas
traumas vai nāve.

Līdztekus šai instrukcijai ievērojiet arī uz vietas iegādāto vai komplektā
piegādāto/paredzēto komponentu un iekārtas daļu instrukcijas.

2. Direktīvas, standarti un regulas

lv

n

Dzīvokļu ventilācija saskaņā ar DIN 1946-6

n

Ventilācijas iekārtas ÖNORM H 6038

n

Ventilācijas un klimata kontroles iekārtas SIA 382, SIA 2023

06/2018

n

Ēku ventilācija – ventilācijas sistēmu veiktspējas kritēriju noteikšana
dzīvojamās ēkās atbilstoši EN 15665

n

Hygiene ventilācijas iekārtām saskaņā ar VDI 6022

n

Trokšņa izolācija – VDI 4100, DIN 4109, OIB direktīva 5
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Drošības norādes
n

Elektrības kabeļu un vadu sistēmas ēkās saskaņā ar DIN 18382

n

Elektroiekārtu ierīkošana saskaņā ar VDE 0100

n

Elektrisko iekārtu ekspluatācija saskaņā ar VDE 0105

n

Galvenā potenciāla izlīdzināšana elektriskajās iekārtās saskaņā ar
VDE 0105

n

Spēkā esošo nozares standartu, vadlīniju un noteikumu ievērošana.

n

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām

3. Drošības norādes

lv

n

Droša izmantošana būs garantēta tikai tad, ja tiks pilnībā ievērota šī
instrukcija.

fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai cilvēki, kuriem trūkst

n

Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet instrukciju.

n

Dzīvojamo

telpu

ventilācijas

iekārtu

pieredzes un zināšanu, kā arī bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja tie
atbilstoši

likumiem,

tiek uzraudzīti vai iepriekš apmācīti, kā droši lietojama dzīvojamo

priekšrakstiem un standartiem instalē un pieņem ekspluatācijā

telpu ventilācijas ierīce, un apzinās izrietošos riskus. Tīrīšanu un

kvalificēts personāls.

apkopi lietotāja līmenī nedrīkst veikt bērni, ja tie netiek uzraudzīti.

n

Uzmanieties no krītošām būvdetaļām.

n

Uzmanieties no atvāžamiem vākiem, spraudsavienojumiem un
tamlīdzīgām ietaisēm, pastāv trieciena un saspiedumu risks.

n

n

Nav pieļaujams, ka bērni rotaļājas ar dzīvojamo telpu ventilācijas
ierīci.

n

Elektrošoka risks! Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts pieslēguma kabelis.

Nenoņemiet pārsegus, iespējami negadījumi ar elektrošoku un
rotējošām detaļām.

4. Transports, iepakojums un uzglabāšana

lv

4.1.

Transports

4.3.

lv

Pārbaudiet piegādes komplektāciju un veselumu. Ja konstatējat
transportēšanas bojājumus vai piegāde nav pilnībā nokomplektēta,
informējiet tirgotāju.
4.2.

Iepakojums

lv

Uzglabāšana

lv

Uzglabājiet komponentus oriģinālajā iepakojumā šādos apstākļos:
n

Neglabāt ārā

n

Sausā, no sala un putekļiem pasargātā vietā

n

Nepakļaut agresīvu vielu iedarbībai

n

Sargāt no saules stariem

n

Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 60 %.

Iepakojumam ir izmantoti tikai tādi materiāli, kas nekaitē videi.
Iepakojuma materiāli ir vērtīgas izejvielas, tos var pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Tāpēc piegādājiet iepakojuma materiālus atkārtotās
pārstrādes ciklam. Vietās, kur tas nav iespējams, utilizējiet iepakojuma
materiālus atbilstoši vietējiem noteikumiem.
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Uzbūve un darbība

5. Uzbūve un darbība

lv

Att. 1: Ierīces detaļas

Att. 2: Ierīces detaļas
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Montāža

6. Montāža

lv

Brīdinājums
Cilvēku traumas vai inventāra bojājumi!
n

n

Transportējot un montējot kravas > 25 kg, vienmēr izmantojiet citu
cilvēku palīdzību vai palīglīdzekļus.
Pievērsiet uzmanību drošiem apaviem.

n

Šajā sakarā vienmēr ievērojiet attiecīgos arodbiedrību ieteikumus.

n

Apdraudējums, ja iebūve nav pareiza (atvērts stāvoklis, nav
pievienoti gaisa kanāli, nepareizi instalēti elektriskie kabeļi utt.)
Montāžu un remontu uzticiet tikai kvalificētam amatniekam.
Pretējā gadījumā zaudēsiet tiesības uz garantijas pakalpojumiem.
Elektrošoks apdraud dzīvību! Ierīce jāsamontē un jāpieslēdz, kad
nav pievienots spriegums.
Nelietojiet ierīci, pirms nav pabeigta pareiza ierīces instalācija.

n

n

n

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce rada ļoti mazu troksni un vibrāciju,
tomēr jāņem vērā, ka iekārtas varbūtējās svārstības var izplatīties uz
citām ēkas daļām. Tāpēc Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce vajadzētu
piestiprināt tikai pie masīvām sienām (ķieģeļu platums ≥ 17,5 cm vai
masa > 200 kg/m²) vai ārsienām.
Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce jāuzstāda pilnīgi horizontāli, ņemot
vērā kondensāta noteci. Jāievēro nākamajā attēlā norādītie atstatumi:
Att. 3: Atstatumu izmēri

min
.6

min

min. 500 mm

00 m
m

min.

m

0m

. 50

600

mm

Informācija
Būvniecības fāzē cauruļu galiem un pārējām atverēm jābūt
noslēgtām, lai izvairītos no nevajadzīga piesārņojuma dzīvojamo
telpu ventilācijas iekārtā.
6.1.

Prasības montāžas vietai

lv

min. 500 mm

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce ir piemērota montāžai pie sienas vai
griestiem. Pieplūdes gaisa un netīrā gaisa īscaurules vertikālā montāžas
pozīcijā vienmēr ir vērstas uz augšu.
min.

600

mm

Informācija

min.

600

mm

Instalējiet Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce ēkas siltā apvalka
iekšpusē.
Uzstādīšanas vietu izvēlieties tā, lai dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce
būtu pieejama turpmākajiem servisa un tehniskās uzturēšanas

min. 500 mm

darbiem.
Iekārtas priekšpusē nepieciešama 600 mm liela brīva telpa.
6.2.

Montāža

Informācija
lv

Ja nav iespējams ievērot 600 mm atstatumu, tad pirms apkopes vai
Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce piestiprina pie sienas ar četrām
montāžas skavām. Skrūves un iedzītņi nav iekļauti piegādes komplektā.
Skrūves un iedzītņus izvēlieties atkarībā no sienas īpašībām, lai
dzīvojamo telpu ventilācijas ierīcei būtu garantēta droša nestspēja.

remontdarbiem ventilācijas ierīce jādemontē. Atstatums > 100 mm
jāievēro, lai varētu pieslēgt kondensāta noteci. Elektriskie pieslēgumi
atrodas aizmugurē. Ja netiek ievērots atstatums no sienas, pirms
montāžas jāiestata DIP slēdžu konfigurācija un jāierīko elektriskie
pieslēgumi.
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Montāža
6.3.

Instalācija

Att. 4: Montāžas skava

lv

Informācija
Lai izvairītos no bojājumiem un traumām, dzīvojamo telpu ventilācijas
ierīci drīkst instalēt vienīgi kvalificēts personāls.
Visām atverēm līdz pat ekspluatācijas uzsākšanai jāpaliek noslēgtām
(piem., izmantojot aizsargpārsegus), lai pasargātu ierīci no
netīrumiem un mitruma.
Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce var instalēt sausās telpās, kur
temperatūra pārsniedz 12 °C (piemēram, ēkas palīgtelpās). Instalācijas/
uzglabāšanas telpā jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:
n

Telpas temperatūra: no +12 °C līdz +40 °C

n

Relatīvais mitrums (instalācijas telpā): maks. 60 %

n

Uzglabāšanas temperatūra: -20 °C līdz +60 °C.

6.5.

Montāža pie griestiem

lv

Piemontējiet dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci pie sienas vai griestiem,
kuru masa ir vismaz 200 kg/m2. Rīkojieties šādi:

Informācija
Ja instalācijas telpā temperatūra noslīd zem 12 °C, uz ierīces ārējā

1.

Atzīmējiet uz griestiem stiprinājumu punktus.

2.

Pozicionējiet montāžas skavas un izurbiet vajadzīgos caurumus.

3.

Piestipriniet montāžas skavas ar pašu iegādātām skrūvēm, kas ir
piemērotas griestu īpašībām, lai nodrošinātu nestspēju.

apšuvuma var veidoties kondensāts.
4.
Ierīci vajadzētu novietot tā, lai āra gaisa kanāla garums un izejošā gaisa
kanāla garums līdz ārsienai būtu pēc iespējas mazāks. Dzīvojamo telpu
ventilācijas ierīce piestiprina pie sienas/griestiem ar montāžas skavām.
Skavas ietilpst ierīces komplektācijā. Ja dzīvojamo telpu ventilācijas
ierīce netiek piemontēta pie sienas vai griestiem, tad ierīces radītās
svārstības jāslāpē ar piemērotiem skaņas pārneses izolatoriem.
Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīcei jābūt pieejamai, lai varētu veikt
apkopi un remontdarbus. Gaisa plūsma jāiestata pareizi, lai atbilstu
spēkā esošajiem standartiem. Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci pieņem
ekspluatācijā tikai pēc tam, kad ir instalēta visa dzīvokļa ventilācijas
sistēma.

Piekariniet ierīci.
Piezīme: ievērojiet slīpumu virzienā
uz kondensāta noteci vismaz 2 %!

5.

Pieslēdziet pie kondensāta noteces cauruli (ar sifonu) kā brīvu
izvadu uz ēkas kanalizācijas tīklu.

Att. 5: Montāža pie griestiem

Informācija
Skrūves un iedzītņi nav iekļauti piegādes komplektā. Izvēlieties
skrūves un iedzītņus atkarībā no sienas īpašībām.
6.4.

Montāžas skava

lv

Pievienojiet četras montāžas skavas ierīces sienām, izmantojot
komplektācijā esošās skrūves.
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6.6.

Montāža pie sienas

lv

Piemontējiet dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci pie sienas vai griestiem,
kuru masa ir vismaz 200 kg/m2. Rīkojieties šādi:
1.

Atzīmējiet uz sienas stiprinājumu punktus.

2.

Pozicionējiet montāžas skavas un izurbiet vajadzīgos caurumus.

3.

Piestipriniet montāžas skavas ar pašu iegādātām skrūvēm, kas ir
piemērotas sienas īpašībām, lai nodrošinātu nestspēju.

4.

Piestipriniet ierīci.

5.

Pieslēdziet pie kondensāta noteces cauruli (ar sifonu) kā brīvu
izvadu uz ēkas kanalizācijas tīklu.

Izmērus meklējiet 50. lpp.
Att. 6: Montāža pie sienas
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6.7.

Horizontāla montāža, standarts (labās puses variants)

lv

Att. 7: Labās puses variants, horizontāla montāža
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Filtra klase M5 (netīrais gaiss)
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Spiediena īscaurule pieplūdes gaisam
Spiediena īscaurule netīrajam gaisam
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Montāžas skava

A
B
C
D
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Pieplūdes gaiss
Netīrais gaiss
Izejošais gaiss

06/2018

C

A

D

A

D

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija x-well® F170 dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce

11

Montāža
6.8.

Vertikāla montāža, standarts (labās puses variants)

lv

Att. 8: Labās puses variants, vertikāla montāža
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Lai sistēmu pārbūvētu par kreisās puses variantu, rīkojieties tā, kā
rakstīts 6.11. sadaļā.
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6.9.

Horizontāla montāža (kreisās puses variants)

lv

Att. 9: Kreisās puses variants, horizontāla montāža
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Lai sistēmu pārbūvētu par kreisās puses variantu, rīkojieties tā, kā
rakstīts 6.11. sadaļā.
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6.10.

Vertikāla montāža (kreisās puses variants)

lv

Att. 10: Kreisās puses variants, vertikāla montāža

Informācija
Montējot pie sienas, dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci iespējams
piemontēt tikai vertikāli.
Āra gaiss un izejošais gaiss, kā arī kondensāta notece vienmēr atrodas

21

21

ventilācijas ierīces apakšpusē!

B

C

6.11.

Labās puses varianta pārbūve uz kreisās puses
variantu
lv

3

6

Lai dzīvojamo telpu ventilācijai paredzētās ierīces varētu instalēt
elastīgi, pieslēgumus var mainīt vietām. Pievienojumu atšķirības
attiecas uz gaisa, filtra un kondensāta noteces pieslēgumu pozīciju.

9

6.11.1. Pieslēgumu maiņa

lv

Brīdinājums

5

Elektrošoka un traumu risks!
n

8

7
n

Elektrošoks apdraud dzīvību. Pirms sākat pārbūves darbus,
atvienojiet strāvas padevi.
Pārbūvēt drīkst vienīgi kvalificēts personāls.

4
Informācija

2
20

Montējot pie sienas, dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci iespējams
piemontēt tikai vertikāli.

21

A

D

Y

2
3
4
5
6/7
8/9
20
21

Filtra klase F7 (āra gaiss)
Filtra klase M5 (netīrais gaiss)
Elektriska uzsildīšanas sekcija (piederums)
Siltummainis
Spiediena īscaurule netīrajam gaisam
Spiediena īscaurule pieplūdes gaisam
Kondensāta notece
Montāžas skava

A
B
C
D

Āra gaiss
Pieplūdes gaiss
Netīrais gaiss
Izejošais gaiss

Lai sistēmu pārbūvētu par kreisās puses variantu, rīkojieties tā, kā
rakstīts 6.11. sadaļā.

Ierīce sērijveidā ir iestatīta kā modelis ar standarta pieslēgumiem (labās
puses variants). Lai sagatavotu ierīci pārejai uz kreisās puses variantu,
rīkojieties šādi:
1.

Izskrūvējiet sadales kārbas skrūves, lai piekļūtu platei.

Att. 11: Sadales kārbas atvēršana

2.

DIP slēdzi 1 platē pārvietojiet pozīcijā ON. (OFF = labās puses
variants, ON = kreisās puses variants)
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Att. 12: DIP slēdzis 1

DIP 1=ON
l

Pieslēdziet mitruma sensoru:
Platē: savienotāju "A" atvienojiet no plates spailes IAQ.

3.

Mainiet mitruma sensoru vietu atbilstoši kreisās puses variantam.
l

Mitruma sensora vietas maiņa:
Ja ventilācijas ierīce tiek izmantota kā kreisās puses variants,
sensors tagad atrodas āra gaisa kanālā.

A

l

l

Noņemiet sensoru no kabeļa.

l

Netīrā gaisa sektorā pirms filtra jau atrodas kabelis.

Plates spailē IAQ iespraudiet savienotāju "B".

B
4.

Pārspraudiet sensoru no labās kameras (pie filtra) uz kreiso
kameru atbilstoši sagatavotajai trasei.

5.

Samainiet vietām filtru F7 ar filtru M5 (D). Šai nolūkā vispirms
noņemiet pārsegus (A) un noslēgus (B).

6.

No pieslēgumiem noņemiet vecās uzlīmes un piestipriniet uzlīmes
no piegādes komplekta atbilstoši jaunajai konfigurācijai.

l

06/2018

Uzspraudiet sensoru uz esošā kabeļa.
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Kondensāta noteces pievienošana ir atkarīga no ierīces instalācijas
veida (labās vai kreisās puses variants). Ar šļūteni vai cauruli (sifonu)
pievienojiet kondensāta noteci pie ēkas kanalizācijas tīkla kā brīvu
izvadu. Sifonam jāatrodas vismaz 100 mm augstumā.
Piezīme: nevajadzīgā kondensāta notece jānoslēdz ar komplektā
piegādāto vāciņu.

Att. 13: Uzlīmju piestiprināšana jaunajā konfigurācijā

Labās puses variants

C

B

B

A

D

A

C

Att. 15: Sifons

D

Kreisās puses variants

D

7.

A

B

C

C

B

Y

Pārvietojiet kondensāta noteci, noskrūvējot noslēgu (A) un
ievietojot jaunajā pozīcijā (1).

Ø int. 15 mm

Att. 14: Kondensāta noteces pārvietošana

6.13.

A

1
2
8.

Ar vadu vai cauruli (sifonu) pievienojiet kondensāta noteci (2) pie
ēkas kanalizācijas tīkla.

6.12.

Kondensāta noteces pieslēgšana

lv

Kanālu pieslēgumu montāža

lv

Lai atvieglotu montāžu, pieslēgumu īscaurules ir marķētas jau rūpnīcā.
Jāievēro uzlīmēs sniegtās norādes. Savienojums starp iekārtas īscauruli
un kanālu sistēmu jāizveido bez vibrāciju pārneses. Ap ventilācijas
ierīces gaisa pieplūdes un izejošā gaisa īscaurulēm ieteicams izmantot
trokšņa izolāciju.
Ieteicams lietot kanāla caurules un veidgabalus ar gumijas blīvējumu,
kas atbilst standarta EN50-262 klasei B, kā arī trokšņa slāpētājus, lai
mazinātu troksni.
1.

Kondensāta noteces pieslēgums atrodas ierīces apakšpusē. Kopā ar
kondensāta noteci tiek piemontēts arī sifons. Neaizsalstoša kondensāta
notece jāaizvada uz ēkas kanalizāciju ar vismaz 1 % lielu kritumu
(minimālais nominālais diametrs DN32).

min 100

A

D

Instalējot caurules, izvairieties no šķērsgriezuma samazinājumiem
un nevajadzīgiem līkumiem.

2.

Ar pietiekami biezu slāni izolējiet āra gaisu un izejošo gaisu, lai
nenotiktu difūzija. Tas ir nepieciešams, lai nepieļautu telpas gaisa
kondensāciju kanālā un izvairītos no nevēlama enerģijas zuduma.
Tāpēc tiek rekomendēta x-well® EPP cauruļu sistēma.

3.

Informācija
Lai izvairītos no bojājumiem un traumām, kondensāta noteci drīkst

Izolējiet pieplūdes un netīro gaisu, caurules izvietojot “aukstajās”
zonās. Papildus ievērojiet DIN 1946-6.

pievienot vienīgi kvalificēts personāls.

Tab. 1: Siltumizolācija gaisa cauruļvadiem ar siltumvadītspējas pakāpi (WLS) 045
Gaisa veids un temperatūra

Vides gaisa temperatūra un izolācijas biezums, instalējot cauruļvadus (lambda = 0,045 W/(m×K))

cauruļvadā
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ārpus termiskā apvalka, ēkas iekšpusē

termiskā apvalka iekšpusē

< 10 °C (piem., jumtā)

< 18 °C (piem., pagrabā)

≥ 18 °C

Vismaz (mm)

Uzlabots (mm)

Vismaz (mm)

Uzlabots (mm)

Vismaz (mm)

Uzlabots (mm)

≥25

≥25

≥40

≥40

≥60

≥60

Pieplūdes gaiss ≤ 20 °C ar WRG

≥25

≥40

≥10

≥25

0

0

Netīrais gaiss/izejošais

≥40

≥40

≥25

≥25

0

0

Izejošais gaiss (nelaiž

ar WRG un/ ≥20

≥20

≥30

≥30

≥25

≥40

cauri tvaikus)

vai

Āra gaiss (nelaiž cauri

-

tvaikus)

bez WRG

gaiss

netīrā
gaisa WP
WRG = siltuma rekuperācija
Izejošā gaisa kanāls caur jumtu vai ārsienu izvada no iekārtas netīro
gaisu, kas tika izmantots siltuma rekuperācijā. Jāievēro, ka jumta
caurvadam/atmosfēras iedarbības režģim jābūt ar tādu pašu brīvo
šķērsgriezumu kā kanālam tieši pirms šiem elementiem. Sašaurinājums
rada nevajadzīgus spiediena zudumus un kondensāta veidošanos.
Norādījums
Inventāra bojājumi!
n

n

n

n

Ierīci var palaist tūdaļ pēc instalēšanas un pievienošanas pie
kanālu sistēmas.
Ierīkošanas fāzē izejas vārsti hermētiski jānoslēdz, lai cauruļu
sistēmā nevarētu iekļūt netīrumi.
Kad ventilācijas ierīce nestrādā, telpas gaisa mitrums uzkrājas
kanālos un citos iekšējos elementos, veidojot kondensāta ūdeni.
Kondensāta ūdens var pilēt no gaisa vārstiem, bojājot mēbeles vai
grīdu. Kondensāta ūdens veidošanās ierīcē var bojāt arī elektriskos
elementus un ventilatorus. Tāpat iekārtā var savairoties mikrobi.

6.14.

6.14.1. Pārspiediena funkcija

lv

Ja dzīvojamās telpas ventilācijas zonā atrodas kurtuve, obligāti
jākonsultējas ar vietējo iecirkņa skursteņslauķi. Kurtuvēm, kas atkarīgas
no telpas gaisa, un kurtuvēm bez sertifikāta vajadzīga papildu drošības
ierīce, kas izslēdz ventilācijas ierīci, kad spiediena samazinājums
sasniedz 4 Pa. Sertificētām kurtuvēm ir norādīts pieļaujamais spiediena
samazinājuma diapazons. Tā saukto spiediena samazinājuma drošības
slēdzi (USA) ar nulles potenciāla izeju var pieslēgt pie dzīvojamās telpas
ventilācijas ierīces plates pieslēgvietas C3-C3 (27. lpp.) un noņemt vai
atvērt tiltslēgu MC1.
6.15.

lv

Brīdinājums
Elektrošoka un traumu risks!
n

Ar drošību saistīta ārēja izslēgšana

n

lv

Ja dzīvojamās telpas ventilācijas zonā atrodas kurtuve, obligāti
jākonsultējas ar vietējo iecirkņa skursteņslauķi. Kurtuvēm, kas atkarīgas
no telpas gaisa, un kurtuvēm bez sertifikāta vajadzīga papildu drošības
ierīce, kas izslēdz ventilācijas ierīci, kad spiediena samazinājums
sasniedz 4 Pa. Sertificētām kurtuvēm ir norādīts pieļaujamais spiediena
samazinājuma diapazons. Tā saukto spiediena samazinājuma drošības
slēdzi (USA) ar nulles potenciāla izeju var pieslēgt pie dzīvojamās telpas
ventilācijas ierīces plates pieslēgvietas C3-C3 (27. lpp.) un noņemt vai
atvērt tiltslēgu MC1.

Elektriskie pieslēgumi

Elektrošoks apdraud dzīvību! Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts
pieslēguma kabelis.
Ierīci drīkst izmantot tikai ar atļauto spriegumu (skatīt datu
plāksnīti).

Pirms ierīces instalācijas:
n

Pārliecinieties, ka nominālais tīkla spriegums ir
230 V – 50 Hz.

n

Pārliecinieties, ka elektriskie pieslēgumi ir izveidoti atbilstoši spēkā
esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem.

n

Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir nevainojamā stāvoklī. Bojātus
kabeļus nekādos apstākļos nedrīkst labot ar izolācijas lenti vai
aizspiedni!

No maisiņa ar piederumu detaļām izņemiet barošanas kabeli.
Pievienojiet kabeli pie ierīces.
Ar spraudni pieslēdziet barošanas kabeli pie strāvas tīkla.

06/2018
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Att. 16: Barošanas kabeļa pieslēgšana

Att. 17: Vadības plate
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Tab. 2: Vadības plates elementi
Artikuls

Apraksts

Piezīmes

N1-L1

Barošanas spailes 230 volti

-

F

Drošinātājs 5x20

-

FAN 1

Barošanas spriegums 230 volti

-

Ventilators 1
FAN 2

Barošanas spriegums 230 volti

-

Ventilators 2
F1

Signāls 0-10 volti, ventilators 1

Ventilators 2 kreisās puses variantā

F2

Signāls 0-10 volti, ventilators 2

Ventilators 1 kreisās puses variantā

T1 / T4

Temperatūras sensors

-

CONTROL Vadības panelis

T-EP vadības panelis ierīces korpusā

C1-C1

Ārēja On/Off (iesl./izsl.) funkcija – ierīce izslēgta, ja kontakts

Nulles potenciāla kontakts (ieeja), aizvērējs

saslēgts
C2-C2

Nulles potenciāla kontakts (ieeja), aizvērējs

Forsētā režīma funkcija aktīva, ja kontakts saslēgts

C3-C3

Nulles potenciāla kontakts (ieeja), aizvērējs (aktīvs tikai tad, ja

Ventilācijas ierīces izslēgšana, ja kontakts atvērts (spiediena

tiltslēgs JUMPER MC1 atvērts)

samazinājuma drošības slēdzis)

Nulles potenciāla kontakts SPST

Ārējās trauksmes indikators/elektrostatiskā filtra atbloķēšana

FC-FC

(DIP 6)
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IAQ

Iekšējais relatīvā mitruma sensors

-

RS485

Modbus pieslēgums

-

DIP 1

Konfigurācijas DIP slēdzis

Skatīt DIP slēdža konfigurācijas tabulu

DIP 2

DIP slēdža adrese ModBus tīklos

8 DIP slēdži, paredzēti maks. 64 vienībām

MC4

Jumper Master/Slave vai Modbus tīkls

RS485 tipa savienojumā (Master/Slave vai Modbus) tīkls
jāpieslēdz pie pēdējās ierīces. Savienošana notiek, aizverot
tiltslēgu MC4.

BP

Diferenciālā spiediena sensoru pieslēgums, lai automātiski vadītu Piederums/pēc izvēles
gaisa plūsmu

BD

Gaisa vārsta apvadlīnijas pieslēgums (Free-Cooling)

-

KNX

KNX plates pieslēgums

Piederums/pēc izvēles

TTL

Papildplates pieslēgums

Piederums/pēc izvēles

EH1

Uzsildīšanas PWM vadības izeja

-

EH2

Uzsildīšanas iesl./izsl. vadības izpildelementa izeja 230 volti

-

EH3

Iesl./izsl. izeja 230 volti

Papildsildīšanas (elektriskā vai ar ūdeni) vadība

EH4

Iesl./izsl. izeja 230 volti

Papilddzesēšanas vadība (ūdens vārsta izpildelements)

DL2

Agregāta LED informē par sprieguma esamību

-

DL1 / DL3 Statusa un trauksmes LED

Skatīt trauksmju tabulu

Att. 18: DIP slēdzis ar 10 kontakttapiņām (KD1)

DIPNr.
5

ON

ON

KD1
2

3

4

5

6

7

8

IZSL.

IZSL.

IESL.

Nav ārējas

Ar ārēju

(4

papildsildīšanas un

papildsildīšanas un

IESL.)

dzesēšanas sekcijas

dzesēšanas sekciju

FC-FC kontakts

Ar elektrostatisko filtru

6

1

Standard

IZSL.

Izmanto kā ārēju

9 10

trauksmi
7

IZSL.

(2+3

Bez sālsūdens/gaisa

Ar sālsūdens/gaisa

ģeotermālā siltummaiņa ģeotermālo siltummaini

IESL.)
8

Tab. 3: DIP slēdža konfigurācija (DIP 1)
DIPNr.
1

2

Standard
IZSL.

IZSL.

IZSL.

IZSL.

IESL.

C3-C3 kontakts

Ar spiediena

Ar spiediena

samazinājuma drošības

samazinājuma drošības

slēdzi (MC1 noņemts)

slēdzi (MC1 noņemts)

un pieplūdes gaisa

Kreisās puses variants

Labās puses variants (S-

palielinājumu, ja

(S sērija)

Serie)

samazinās spiediens

Labās puses variants

Kreisās puses variants

(F170)

(F170)

Bez uzsildīšanas

Ar uzsildīšanas sekciju

9

IZSL.

Nav funkcijas

Nav funkcijas

10

IZSL.

MOD-BUS ātrums =

MOD-BUS ātrums =

9600 Mbit/s

38400 Mbit/s

sekcijas
3

IZSL.

(2

Ar iekšēju uzsildīšanas

Ar ārēju uzsildīšanas

sekciju

sekciju

Bez ārējas

Ar ārēju

IESL.)
4

Informācija
DIP slēdzi ieslēdziet tikai tad, kad ventilācijas ierīcei nav sprieguma.

IZSL.

papildsildīšanas sekcijas papildsildīšanas sekciju
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Montāža
Att. 19: DIP slēdzis ar 6 kontakttapiņām (KD2)

ON

ON

1

Att. 20: T-EP pievienošana

KD2

2

3

4

5

6
CONTROL

321

Main Board

3 2 1
3 2 1

DIP-Nr. IESL.

CONTROL T-EP

1

Aktivitāte (ON) DIP 1

Ventilācijas ierīces adrese = 1

2

Aktivitāte (ON) DIP 2

Ventilācijas ierīces adrese = 2

3

Aktivitāte (ON) DIP3

Ventilācijas ierīces adrese = 3

6.17.

Norādījums

Sienas vadības paneļa instalēšana

lv

Pievienojot ēkas vadības sistēmai, jāpiešķir vismaz viena adrese.

Lai piemontētu vadības paneli pie sienas, ievērojiet:

Kopumā var piešķirt līdz 63 dažādām adresēm.

n

Vadības paneļa balstu vienmēr iemontējiet zemapmetuma kārbā. Ja
tas nav iespējams, spraudsavienojuma tuvumā sienā jāizlauž

6.16.

caurums.

Vadības paneļa T-EP pieslēgšana

lv

n

Piespiediet vadības paneli pie sienas balsta.

Instalējiet kopā ar ierīci piegādāto vadības paneli, kā rakstīts zemāk.
n

Ievērojiet spaiļu secību.
2

n

Izmantojiet kabeli ar izmēriem 3 x 0,5 mm .

n

Kabeļa maksimālais garums nedrīkst pārsniegt 20 m.

1.

Caur skrūvsavienojumu pievelciet kabeli pie plates pieslēgvietas

Montējot virs apmetuma, jāinstalē kabeļa kanāls vai tamlīdzīga
instalācija no ventilācijas ierīces līdz vadības panelim.
Spraudsavienojuma tuvumā sienā jāizlauž caurums, lai varētu pievienot
kabeli pie vadības paneļa.

CONTROL.
2.

Nostipriniet kabeli skrūvsavienojumā.

3.

Pievienojiet kabeli pie vadības spailēm (1, 2, 3). Turklāt precīzi

Att. 21: Vadības paneļa montāža (zemapmetuma kārba)

ievērojiet numuru/krāsu secību.
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Montāža
Att. 24: Plates pārsega atvēršana

Att. 22: Vadības paneļa montāža (siena)

2.

Izvelciet VOC/CO2 sensora savienojuma kabeli cauri piegādes
komplektā iekļautajam kabeļa ievadam, pēc tam to iemontējiet
vienā no izštancētajiem kabeļu ievadiem ierīces priekšpusē.

Att. 23: Izmēri

Att. 25: Kabeļa ievada ievietošana un kabeļa ievilkšana

57

9

10

56

8

3.

Savienojiet "0-10 V" kabeli ar spaili "9" un "ground" kabeli ar

9

spaili "7" uz plates. (Elektrisko shēmu skatīt pielikumā).

10

6.18.

Att. 26: Kabeļa pieslēgšana

60

VOC sensora pievienošana

lv

9

7

Brīdinājums
Elektrošoka un traumu risks!
n

1.

Pirms ierīces atvēršanas pārtrauciet strāvas padevi.

Noņemiet augšējo pārsegu, lai iegūtu pieeju platei.

06/2018

VOC/ CO2 sensora montāža
Var izmantot arī tirdzniecībā pieejamu un iegādātu VOC vai CO2
sensoru.
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Vadība

Informācija
Montējot sensoru, ievērojiet attiecīgajam sensoram pievienoto
vadības un instalēšanas instrukciju.
Nepieciešamos elektriskos savienojumus, kas vajadzīgi izmantošanai
kopā ar dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci, skatiet pielikumā

7. Vadība

lv

7.1.

Vadības panelis T-EP

D

lv

+

Ar pirkstu velciet pa skārienpaliktni, lai:
a) palielinātu/samazinātu ventilatora

Att. 27: Taustiņi un displeja funkcijas

_

apgriezienu skaitu vai iestatījuma
parametru;

18

b) pārietu no vienas funkcijas uz citu.

14

15
3
AUTO

5

T1

4
8
9
7/7a

Tab. 5: Displeja funkcijas

11

1

1

4. pakāpe, 4. pakāpe = nominālā
ventilācija)

17
10

V

6

2/2a
A

16
B

2

Forsētā režīma funkcija (5. pakāpe);
intensīvā ventilācija

3

AUTO

Automātiskais režīms, vada mitruma
sensors vai gaisa kvalitātes sensors

D

C

Tab. 4: Taustiņi
A

Manuāla pakāpju pārslēgšana (1.–

T4

DAY

P

12
T2
°F
°C
T3

13

4

Funkcija: svinības

5

Funkcija: atvaļinājums

6

Pulksteņa laika iestatīšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Ieeja tehniķa iestatījumu izvēlnē (tikai
pilnvarotam personālam): vienlaicīgi

B

nospiežot taustiņu "A" un "B", izvēlne

Pašreizējā laika un nedēļas dienas

atveras uz piecām sekundēm.

iestatīšana

Ieeja lietotāja iestatījumu izvēlnē

7

Ieeja tehniķa iestatījumu izvēlnē (tikai
pilnvarotam personālam): vienlaicīgi

P

Laiku programmas aktivizācija
Laiku programmas deaktivizācija

nospiežot taustiņu "A" un "B", izvēlne
atveras uz piecām sekundēm.
C

Izeja no izvēlnes

Tab. 6: Displejs – trauksmes ziņojumi

Apstiprinājums

2a
7a
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Pašreizējā laika rādījums

P

Aktivizētās programmas numurs

06/2018

Vadība
8

7.3.

Mājās ir cilvēki

Lietotāja iestatījumu izvēlne

lv

Lietotāja iestatījumu izvēlnē ir pieejamas šādas opcijas:
9

Pašreizējā nedēļas diena

DAY

10

1.

Manuālais režīms

2.

Svinību režīms

Trauksmes ziņojums
3.

11
12

Atvaļinājuma režīms

– nepārtraukta ventilācija, lai pasargātu

no mitruma (1. pakāpe)

Vērtības rādījums (temperatūra,
°C

– intensīvā ventilācija (5. pakāpe), atbilst

130 % nominālās ventilācijas

4.

spriegums)

Automātiskais režīms

AUTO

Ja dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce ir aprīkota ar sensoru

Filtra apkopes simbols – filtrs aizsērējis

(mitruma/gaisa kvalitātes sensoru), automātiskajā režīmā var
regulēt gaisa plūsmas vadību. Automātiskajā režīmā tiek ieslēgts
norādes simbols.

13

Simbols: apvadlīnijas gaisa vārsts aktīvs

14
15

5.

Var izvēlēties četras iepriekš iestatītas nedēļas programmas; vēl

Uzsildīšanas simbols – nesasalšanas

četras nedēļas programmas var uzdot atbilstoši lietotāja

režīms

specifiskajām vēlmēm. Lietotāja iestatījumu izvēlnē lietotājs var
aktivizēt vai deaktivizēt iepriekš konfigurētu nedēļas programmu.

Bloķēšanas funkcijas aktivizētas

16

Lietotāja iestatījumu izvēlne

17

Tehniķa iestatījumu izvēlne

18

Nedēļas programma

– Free-Cooling režīms

Pakāpe

Procenti

Nosaukums

1

25 %

Atvaļinājuma režīms

2

45 %

Ventilācija, lai pasargātu no
mitruma

Papildsildīšanas simbols –

3

70 %

Samazināta ventilācija

4

100 %

Nominālā ventilācija

papildsildīšanas režīms
7.4.
7.2.

Tehniķa iestatījumu izvēlne

lv

Vispārējie iestatījumi

lv

Tehniķa iestatījumu izvēlnē ir pieejamas šādas opcijas:
Vadības panelī ir pieejama galvenā izvēlne Vispārējie iestatījumi.
Galvenajā izvēlnē var atvērt šādas divas apakšizvēlnes.
1.

Opcija

Apraksts

1

Iespēja apstiprināt vai mainīt darba parametrus

2

Darba apstākļu kontrole

regulēšanas parametriem.

3

Ventilatoru nominālā apgriezienu skaita iestatīšana

Izvēlne Tehniķa iestatījumi: instalētājs var mainīt standarta

4

Nedēļas programmas ievade un izvēle, veic lietotājs

Izvēlne Iestatījumu izvēlne: lietotājs var izvēlēties darba režīmu
un saņemt norādes par sistēmas stāvokli un automātiskās

2.

darba parametrus iekārtā.

06/2018
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Ekspluatācijas uzsākšana

8. Ekspluatācijas uzsākšana

lv

2.

Norādījums

No ventilatora 1 pieslēgumiem 1 un 2 noņemiet gumijas noslēgus.

Att. 28: Diferenciālā spiediena mērītāja pieslēgšana pie 1 un 2

Inventāra bojājumi!
Ieslēdziet dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci tūdaļ pēc instalēšanas
un pievienošanas pie kanālu sistēmas.
Būvniecības fāzes laikā hermētiski noslēdziet gaisa atveres, lai
cauruļu sistēmā nevarētu iekļūt netīrumi.
Kad dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce neatrodas darbībā, telpas
gaisa mitrums var kondensēties kanālos un citos iekšējos
elementos, veidojot kondensāta ūdeni. Tas var izraisīt šādus
bojājumus: kondensāta ūdens var pilēt no gaisa atverēm, bojājot
mēbeles vai grīdu.

n

n

n

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet, vai dzīvojamo telpu
ventilācijas ierīce ir instalēta pareizi. Šim nolūkam izmantojiet
jautājumu sarakstu:
n

Vai ventilācijas sistēma ir pabeigta?

n

Vai ir visi nepieciešamie filtri?

n

Vai elektriskais pieslēgums izveidots pareizi?

n

Vai ir visas varbūtēji nepieciešamās drošības ierīces, piem., spiediena
samazinājuma drošības slēdzis?

n

Vai āra gaiss un izejošais gaiss ir izolēts tā, lai nenotiktu difūzija?

n

Vai sadalītājs/kolektors ir pieejams?

n

Vai gaisa ieejas un izejas ir brīvas, vai regulēšanas gredzens/drosele ir
iestatīta?

n

Vai iekārtas tīrība ir pārbaudīta?

n

Vai kondensāta notece ir pareizi ierīkota?

n

Vai sistēmas opcionālie komponenti ir pieslēgti pareizi?

8.1.

3.

1 un 2.

Vispārēja informācija

lv

4.

Lai Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce varētu instalēt elastīgi,
pieslēgumus var mainīt vietām. Pievienojumu atšķirības attiecas uz
gaisa, filtra un kondensāta noteces pieslēgumu pozīciju.
Izmantojot uzsildīšanas sekciju, papildus ievērojiet, lai tiktu pareizi
izvēlēta iebūves pozīcija. Kreisās puses variants = uzsildīšanas sekcija
kreisajā pusē, labās puses variants = uzsildīšanas sekcija labajā pusē.
Visas pārējās norādes par montāžu, ekspluatāciju un drošību skatiet
pielikumā, kas pievienots uzsildīšanas sekcijai.
8.2.

Pievienojiet diferenciālā spiediena mērītāju pie pieslēgumiem pie
Ar ON/OFF taustiņu uz displeja ieslēdziet Dzīvojamo telpu
ventilācijas ierīce.

Att. 29: ON/OFF uz displeja

Labās puses variants (standarta konstrukcija)

lv

Gaisa plūsmas iestatījums ir atkarīgs no ventilatora apgriezienu skaita.
Lai iestatītu apgriezienu skaitu abiem ventilatoriem, rīkojieties šādi:
1.

Ar skrūvgrieža palīdzību noņemiet pārsegu no siltummaiņa
nodalījuma.

24

5.

Vienlaicīgi nospiediet ON/OFF taustiņu un M taustiņu, lai atvērtu
tehniķa izvēlni. Simbols
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mirgo.
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Ekspluatācijas uzsākšana
Att. 33: Diferenciālā spiediena mērītāja pieslēgšana pie 3 un 4

Att. 30: Tehniķa izvēlnes atvēršana

6.

Apstipriniet ar Enter taustiņu.

7.

Nospiediet simbolu V un apstipriniet ar Enter taustiņu. Uzraksts V1
mirgo.

8.

Nospiediet Enter taustiņu, displejā parādās šāds attēls.

Att. 31: ON/OFF uz displeja

+

.
_

V

9.

14. Vadības displejā mirgo V1.

Apstipriniet ar Enter taustiņu.

Ar SKĀRIENPALIKTNI izvēlieties ventilatoru V2 un apstipriniet ar

10. Skārienpaliktnī mainiet ventilatora spriegumu, līdz diferenciālā
spiediena mērītājs rāda vērtību, kas atbilst displejā redzamajai
nominālā spiediena vērtībai.

Enter taustiņu
15. Ventilatoram V2 izpildiet tieši tādu pašu procedūru kā
ventilatoram V1.
16. Trīsreiz nospiežot M taustiņu, atgriezieties galvenajā ekrānā.

Att. 32: Diferenciālā spiediena mērītāja pieslēgšana

17. Atvienojiet diferenciālā spiediena mērītāju, uzlieciet gumijas
noslēgus un piestipriniet siltummaiņa nodalījuma pārsegu.
8.3.
V

Kreisās puses variants

lv

Gaisa plūsmas iestatījums ir atkarīgs no ventilatora apgriezienu skaita.
Lai iestatītu apgriezienu skaitu abiem ventilatoriem, rīkojieties šādi:

=

1.

Ar skrūvgrieža palīdzību noņemiet pārsegu no siltummaiņa
nodalījuma.

2.

No ventilatora 1 pieslēgumiem 3 un 4 noņemiet gumijas noslēgus.

11. Apstipriniet ar Enter taustiņu. Ventilatora 1 iestatīšana ir pabeigta.
12. Atvienojiet diferenciālā spiediena mērītāju no pieslēgumiem 1 un
2, uzlieciet atpakaļ gumijas noslēgus.
13. Savienojiet diferenciālā spiediena mērītāju ar pieslēgumiem
3 un 4.
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Ekspluatācijas uzsākšana
Att. 34: Diferenciālā spiediena mērītāja pieslēgšana pie 3 un 4

Att. 36: Tehniķa izvēlnes atvēršana

6.

Apstipriniet ar Enter taustiņu.

7.

Nospiediet simbolu V un apstipriniet ar Enter taustiņu. Uzraksts V1
mirgo.

8.

Nospiediet Enter taustiņu, displejā parādās šāds attēls.

Att. 37: ON/OFF uz displeja

+

.
_

V

3.

Pievienojiet diferenciālā spiediena mērītāju pie pieslēgumiem pie 1
un 2.

4.

Ar ON/OFF taustiņu uz displeja ieslēdziet Dzīvojamo telpu
ventilācijas ierīce.

Att. 35: ON/OFF uz displeja

9.

Apstipriniet ar Enter taustiņu.

10. Skārienpaliktnī mainiet ventilatora spriegumu, līdz diferenciālā
spiediena mērītājs rāda vērtību, kas atbilst displejā redzamajai
nominālā spiediena vērtībai.
Att. 38: Diferenciālā spiediena mērītāja pieslēgšana

V

5.

Vienlaicīgi nospiediet ON/OFF taustiņu un M taustiņu, lai atvērtu
tehniķa izvēlni.

=

11. Apstipriniet ar Enter taustiņu. Ventilatora 1 iestatīšana ir pabeigta.
12. Atvienojiet diferenciālā spiediena mērītāju no pieslēgumiem 3 un
4, uzlieciet atpakaļ gumijas noslēgus.
13. Savienojiet diferenciālā spiediena mērītāju ar pieslēgumiem
1 un 2.
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Ekspluatācijas uzsākšana
Att. 39: Diferenciālā spiediena mērītāja pieslēgšana pie 1 un 2

Att. 40: Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces ieslēgšana

2.

Uz piecām sekundēm vienlaicīgi nospiediet ON/OFF taustiņu un M
taustiņu, lai atvērtu tehniķa iestatījumu izvēlni.

Att. 41: Tehniķa iestatījumu izvēlnes atvēršana

14. Vadības displejā mirgo V1.
Ar SKĀRIENPALIKTNI izvēlieties ventilatoru V2 un apstipriniet ar
Enter taustiņu
15. Ventilatoram V2 izpildiet tieši tādu pašu procedūru kā
ventilatoram V1.
16. Trīsreiz nospiežot M taustiņu, atgriezieties galvenajā ekrānā.
17. Atvienojiet diferenciālā spiediena mērītāju, uzlieciet gumijas
noslēgus un piestipriniet siltummaiņa nodalījuma pārsegu.
8.4.
1.

3.

Simbols

mirgo.

4.

Ar skārienpaliktni izvēlieties pulksteņa simbolu un apstipriniet ar
Enter.

5.

Ar skārienpaliktni iestatiet pašreizējo stundu.

6.

Apstipriniet ar Enter.

7.

Ar skārienpaliktni iestatiet pašreizējo minūti.

8.

Apstipriniet ar Enter.

9.

Ar skārienpaliktni iestatiet pašreizējo nedēļas dienu.

10. Apstipriniet ar Enter.

Laika un datuma iestatīšana

lv

Nospiediet ON/OFF taustiņu, lai ieslēgtu dzīvojamo telpu
ventilācijas ierīci.

06/2018

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija x-well® F170 dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce

27

Ekspluatācijas uzsākšana
Att. 42: Laika un nedēļas dienas iestatīšana

P

Att. 43: Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces ieslēgšana

V
+
-

2.

Uz piecām sekundēm vienlaicīgi nospiediet ON/OFF taustiņu un M
taustiņu, lai atvērtu tehniķa iestatījumu izvēlni.

DAY

Att. 44: Tehniķa iestatījumu izvēlnes atvēršana
+
DAY

+
-

3.

Simbols

mirgo.

4.

Ar skārienpaliktni izvēlieties simbolu P un apstipriniet ar Enter.

5.

Ar skārienpaliktni izvēlieties vajadzīgo programmu (P1 ... P4) un

11. Palieliniet vai samaziniet vērtību ar skārienpaliktni.

apstipriniet ar Enter.

12. Apstipriniet ar Enter un pārejiet pie nākamā iestatījuma.

Ņemiet vērā “8.5 Iestatījumu tabulas: iepriekš iestatītās nedēļas

13. Iestatot nedēļas dienu, ievērojiet šādas norādes:

programmas (P1 ... P4)“.
6.

Diena 1 = pirmdiena

Trīs reizes nospiediet M taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

...
Diena 7 = svētdiena
8.5.

Nedēļas programmas iestatīšana

lv

Lai iestatītu nedēļas programmu, jūs varat izvēlēties no 8 nedēļas
programmām:
n

4 rūpnīcā iestatītas nedēļas programmas

n

4 brīvi koriģējamas nedēļas programmas.

8.5.1.

Izvēlēties iepriekš iestatītu nedēļas programmu
(P1...P4)

lv

Lai izvēlētos kādu no iepriekš iestatītajām nedēļas programmām,
rīkojieties šādi:
1.

Nospiediet ON/OFF taustiņu, lai ieslēgtu dzīvojamo telpu
ventilācijas ierīci.
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Ekspluatācijas uzsākšana
Att. 45: Izvēlēties nekoriģējamu nedēļas programmu
8.6.

Iestatījumu tabulas: iepriekš iestatītās nedēļas
programmas (P1...P4)
lv

P

+
-

P

x3
M

Att. 46: P1 un P2 - nedēļas programma

06/2018
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30
1-2

1-2

2-3

2-3

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6

5-6
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100 %

70 %

45 %

0-1
Laiks
Apgriezienu skaits

Diena
1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

P2 - nedēļas programma (ģimene pa dienu uzturas mājās)

100 %

70 %

45 %

0-1
Laiks
Apgriezienu skaits

Diena

100 %

70 %

45 %

0-1
Laiks
Apgriezienu skaits

Diena

6-7

6-7

6-7

7-8

7-8

7-8

8-9

8-9

8-9

9-10

9-10

9-10

P1 - nedēļas programma (ģimene ar bērniem, abi vecāki katru dienu strādā ārpus mājas)
Pirmdiena – piektdiena

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Pirmdiena – svētdiena

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Sestdiena – svētdiena

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Ekspluatācijas uzsākšana
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8.7.

06/2018
1-2

1-2

2-3

2-3

3-4

3-4

4-5

4-5

5-6

5-6

6-7

6-7

7-8

7-8

lv

Brīvi koriģējamu nedēļas programmu (P5...P8)
iestatīšana

1.

100 %

70 %

45 %

Laiks
0-1
Apgriezienu skaits

Diena
1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

P4 – nedēļas programma (birojs, kas strādā no pirmdienas līdz piektdienai)

100 %

70 %

45 %

0-1
Laiks
Apgriezienu skaits

Diena

100 %

70 %

45 %

0-1
Laiks
Apgriezienu skaits

Diena

P3 – nedēļas programma (ģimene strādā, uz pusdienām atgriežas mājās)

8-9

8-9

8-9

9-10

9-10

9-10

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-24

Sestdiena – svētdiena

11-12

Pirmdiena – piektdiena

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

Pirmdiena – piektdiena

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

10-11

Ekspluatācijas uzsākšana

Att. 47: P3 un P4 - nedēļas programma

Nospiediet ON/OFF taustiņu, lai ieslēgtu dzīvojamo telpu

ventilācijas ierīci.

Lai brīvi iestatītu četras nedēļas programmas, kas atbilst jūsu
paradumiem un vajadzībām, rīkojieties šādi:
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Ekspluatācijas uzsākšana
Att. 48: Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces ieslēgšana

Att. 50: Nedēļas dienas, sākuma un beigu laika iestatīšana

P

+
-

P

2.

Uz piecām sekundēm vienlaicīgi nospiediet ON/OFF taustiņu un M
taustiņu, lai atvērtu tehniķa iestatījumu izvēlni.
+

Att. 49: Tehniķa iestatījumu izvēlnes atvēršana

DAY
Y

P

+
DAY

P

+
DAY

P

3.

Simbols

mirgo.

4.

Ar skārienpaliktni izvēlieties simbolu P un apstipriniet ar Enter.

5.

Ar skārienpaliktni izvēlieties brīvi koriģējamu nedēļas programmu

+

P5, P6, P7 vai P8 un apstipriniet ar Enter.
6.

DAY

-

P

Ar skārienpaliktni pēc kārtas izvēlieties nedēļas dienas, sākuma
laiku (ON1, ON2, ... ON8), beigu laiku (OFF1, OFF2, ... OFF8) un
apstipriniet ar Enter.

+

ON apgriezienu skaits nozīmē nominālo ventilāciju (100 %). OFF
apgriezienu skaits attiecas uz konstantu uzturēšanu (apgriezienu

DAY

-

P

skaits Holiday (brīvdienu) režīmā, 2. pakāpe).

+

DAY

-

P

7.

Ar M taustiņu pārejiet uz nākamo dienu. Pirmajai dienai iestatīto
laiku programmu var pārnest arī uz citām nedēļas dienām (Xtend =
paplašināt).

8.

Izvēlieties YES, lai izveidoto laiku programmu automātiski
pārkopētu uz visām pārējām nedēļas dienām. Pretējā gadījumā
izvēlieties NO un atkārtojiet laiku programmēšanas procesu.
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Iestatītās dienas laiku programma standarta variantā ir iestatīta uz
OFF.

Lai savu individuāli izveidoto laiku programmu varētu attēlot uz papīra,
instrukcijas pielikumā jūs atradīsiet attiecīgās iestatījumu tabulas ar
nedēļas programmu.

Att. 51: Xtend izvēlnes atvēršana

DAY

+

P
-

9. Ekspluatācija

lv

9.1.

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces ieslēgšana un
izslēgšana

Att. 53: Lietotāja iestatījumu izvēlnes atvēršana

lv

Ja displejā parādās simbols OFF, dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce ir
izslēgta.
1.

Nospiediet ON/OFF, lai ieslēgtu dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci.

Att. 52: Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces ieslēgšana

2.

Simbols

mirgo.

Pieejamas šādas opcijas:
l

Manuālā ventilācija

l

Iepriekš iestatītas ventilācijas funkcijas: svinību režīms un
atvaļinājuma režīms

9.2.
1.

Darba režīma izvēle ar T-EP tālvadību

l

Automātikas funkcija

l

Nedēļas programmas aktivizācija

l

Laika un dienas iestatīšana

lv

Nospiediet M taustiņu, lai atvērtu lietotāja iestatījumu izvēlni.

3.

Ar skārienpaliktni izvēlieties vajadzīgo funkciju un apstipriniet ar
Enter.

06/2018
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Ekspluatācija
3.

Att. 54: Izvēlnes pārskats

Ar

skārienpaliktni

pārslēgšana. Simbols
4.

AUTO

izvēlieties

režīmu

Manuālā

pakāpju

mirgo.

Apstipriniet ar Enter.

Att. 56: Iestatīt režīmu “Manuālā pakāpju pārslēgšana”

AUTO

°C
P

DAY

AUTO

P

5.

Kad ir aktivizēts režīms Manuālā pakāpju pārslēgšana,
ventilatora apgriezienu skaits ir spēkā tajos punktos, kas tika

AUTO

iestatīti ar skārienpaliktni. Griežot skārienpaliktni pulksteņrādītāju
kustības virzienā, ventilatora apgriezienu skaits pieaug.
P

Att. 57: Ventilatora apgriezienu skaita iestatīšana

AUTO

4a
P

_

+

AUTO

3a
2a

P

1a
9.3.
1.

Manuālā ventilācija

lv

Nospiediet M taustiņu, lai atvērtu lietotāja iestatījumu izvēlni.

Att. 55: Lietotāja iestatījumu izvēlnes atvēršana

2.

34

Simbols

Režīms Manuālā pakāpju pārslēgšana atbilst 100 % standarta
ekspluatācijas modelim un saskan ar nominālo gaisa plūsmu, ko pirmās
konfigurēšanas laikā iestatīja instalētājs.
Nr.

Modulācija (standarta vērtība)

1a

25 %

2a

45 %

3a

70 %

4a

100 %

mirgo.
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9.4.
1.

Automātiskais režīms

9.5.

lv

Nospiediet M taustiņu, lai atvērtu lietotāja iestatījumu izvēlni.

1.

Svinību režīms

lv

Nospiediet M taustiņu, lai atvērtu lietotāja iestatījumu izvēlni.

Att. 58: Lietotāja iestatījumu izvēlnes atvēršana

Att. 60: Lietotāja iestatījumu izvēlnes atvēršana

2.

Simbols

2.

Simbols

3.

Ar skārienpaliktni izvēlieties automātisko režīmu.

3.

Ar skārienpaliktni izvēlieties svinību režīmu. Simbols

Simbols

4.

Apstipriniet ar Enter.

4.

mirgo.
AUTO

mirgo.

mirgo.
mirgo.

Apstipriniet ar Enter.
Att. 61: Svinību režīma iestatīšana

Att. 59: Režīma Automātiska darbība iestatīšana
AUTO

AUTO

°C

P

DAY

°C

DAY

Informācija
Mitruma sensors atkarībā no ierīces konfigurācijas var būt piegādes
komplekta sastāvdaļa vai izvēles piederums.

Kad ir aktivizēts svinību režīms, ventilatora apgriezienu skaits tiek
palielināts (intensīvā ventilācija, 5. pakāpe). Svinību režīms ir funkcija,
kas atkarīga no laika (standarts – 3 st.), pēc tam notiek pāreja uz
iepriekšējo iestatīto režīmu.
9.6.
1.

06/2018

Atvaļinājuma režīms

lv

Nospiediet M taustiņu, lai atvērtu lietotāja iestatījumu izvēlni.
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AUTO

Att. 62: Lietotāja iestatījumu izvēlnes atvēršana

Att. 64: Lietotāja iestatījumu izvēlnes atvēršana
T1

T3

DAY

P

2.

Simbols

3.
4.

mirgo.

2.

Simbols

Ar skārienpaliktni izvēlieties atvaļinājuma režīmu. Simbols

3.

Ar skārienpaliktni izvēlieties simbolu P. Simbols P mirgo.

mirgo.

4.

Apstipriniet ar Enter.

V

mirgo.

Uzdotā programma apstiprinot tiek aktivizēta.

Apstipriniet ar Enter.

Displejā tiek parādīts izvēlētās programmas (P1 ... P8) numurs.
Att. 63: Atvaļinājuma režīma iestatīšana
Att. 65: Nedēļas programmas aktivizācija
AUTO
AUTO

P
P

°C

°C
DAY

DAY

P

Kad ir aktivizēts atvaļinājuma režīms, ventilatora apgriezienu skaits
tiek ilgstoši samazināts uz viszemāko pakāpi, līdz lietotājs manuāli
aktivizē kādu citu funkciju.
Atvaļinājuma režīma darba parametrus var mainīt instalētājs (sadaļa
Parametru izvēlne).

Informācija
Ja ir aktivizēta nedēļas programma, ventilatora pakāpi var mainīt
manuāli, tā darbosies līdz nākamajam pārslēgšanas laikam nedēļas
programmā.
9.8.
1.

9.7.
1.

36

Laika un datuma iestatīšana

lv

Nospiediet M taustiņu, lai atvērtu lietotāja iestatījumu izvēlni.

Nedēļas programmas aktivizācija

lv

Nospiediet M taustiņu, lai atvērtu lietotāja iestatījumu izvēlni.
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Att. 66: Lietotāja iestatījumu izvēlnes atvēršana

11. Palieliniet vai samaziniet vērtību ar skārienpaliktni.
12. Apstipriniet ar Enter un pārejiet pie nākamā iestatījuma.
13. Iestatot nedēļas dienu, ievērojiet šādas norādes:
Diena 1 = pirmdiena
...
Diena 7 = svētdiena

2.

Simbols

mirgo.

3.

Ar skārienpaliktni izvēlieties pulksteņa simbolu.
Simbols

mirgo.

4.

Apstipriniet ar Enter.

5.

Ar skārienpaliktni iestatiet pašreizējo stundu.

6.

Apstipriniet ar Enter.

7.

Ar skārienpaliktni iestatiet pašreizējo minūti.

8.

Apstipriniet ar Enter.

9.

Ar skārienpaliktni iestatiet pašreizējo nedēļas dienu.

9.9.

Speciālās funkcijas

9.9.1.

Forsētais režīms

lv

lv

Forsētais režīms tiek aktivizēts ar pašu iegādātu taustiņu, kurš parasti
atrodas vannasistabā vai virtuvē. Tas tiek ieslēgts ar impulsu, ko plate
saņem no pieslēguma C2-C2. Šādā gadījumā displejā kā norāde
parādās forsētā režīma simbols.
Att. 68: Forsētā režīma izvēle

AUTO

10. Apstipriniet ar Enter.
P

Att. 67: Laika un nedēļas dienas iestatīšana
AUTO

°C

DAY

P
+

Apgriezienu skaita procentuālo lielumu un palielināto gaisa daudzumu
var konfigurēt tehniķa iestatījumu izvēlnē. Standarta ilgums ir 3 stundas
(noklusētā vērtība) un standarta procentuālais lielums ir 130 % virs
nominālā apgriezienu skaita. Ja notiek neparedzēts strāvas padeves
pārtraukums, forsētais režīms tiek pabeigts, un atkal sākas standarta
režīms (pirms tam iestatītais režīms).

DAY

+
DAY

9.9.2.

Nesasalšanas režīms

lv

+
DAY

Tab. 7: Nesasalšanas režīma pārskats
Āra gaiss T1

ar uzsildīšanas sekciju

06/2018

Uzsildīšanas sekcijas aktivizācija

-

Pieplūdes gaiss

Izejošais gaiss

T2

T4

-

< 1 °C
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< -3 °C

-

< 6 °C

Uzsildīšanas sekcijas deaktivizācija

> 0 °C

-

-

Abu ventilatoru apgriezienu skaita proporcionāls samazinājums. Ja

< -3 °C

-

< 3,5 °C

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces izslēgšana ar trauksmes

< -3 °C

-

< -1 °C

ziņojumu FROST

< -20 °C

-

-

bez uzsildīšanas

Atkausēšanas cikli: āra gaisa ventilators uz 10 min/stundā tiek

< -5 °C

-

-

sekcijas

pārslēgts uz minimālo apgriezienu skaitu.
< -10 °C

-

-

Trauksme: zema pieplūdes gaisa temperatūra

-

< 10 °C

-

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces izslēgšana ar trauksmes

-

< 5 °C

-

temperatūra T4 turpina kristies, tad darbības traucējuma trauksme,
kontaktsildītāja pretestība (uzsildīšanas sekcija)

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces izslēgšana ar trauksmes
ziņojumu FROST
Vispārējās funkcijas

ziņojumu FROST pēc 10 minūtēm. Pēc tam, kad pārsniegta
temperatūra un pagājušas 5 minūtes, seko automātiskā palaišana.
9.9.2.1. Elektriskā uzsildīšanas sekcija
Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīcei pieejamās uzsildīšanas sekcijas
kalpo nolūkam, lai uzsildītu siltummainī ienākošo āra gaisu un
nepieļautu mitrā netīrā gaisa sasalšanu. Uzsildīšanas sekcija aktivizējas,
kad āra gaisa temperatūra noslīd zem -3 °C un izejošā gaisa
temperatūra ir zemāka par 3,5 °C. Uzsildīšanas sekcija tiek modulējoši
regulēta ar izejošā gaisa nominālo temperatūru 4 °C. Pieejamās
uzsildīšanas sekcijas ir konstruētas tā, lai nepieļautu ledus veidošanos
izejošā gaisa kanālā līdz -15 °C. Uzsildīšanas sekcijas ir aprīkotas ar
drošības temperatūras ierobežotāju (STB), kas izslēdz kontaktsildīšanu,
ja sākas nekontrolēta sakaršana. Uzsildīšanas sekcijas un nesasalšanas
režīma aktivizācija tiek attēlota ar simbolu. Šai nolūkā platē jāaktivizē
konfigurācijas DIP slēdzis DIP 2. Ja tiek izmantota pašu iegādāta un
instalēta uzsildīšanas sekcija, jāaktivizē arī DIP 3, kas vada IESL./IZSL.
funkciju.
lv

9.9.2.2. Bez uzsildīšanas sekcijas
Ja āra gaisa temperatūra (T1) ir zemāka par -5 °C, āra gaisa ventilators
reizi stundā tiek 10 minūtes darbināts viszemākajā pakāpē. Ja
temperatūra noslīd zem -10 °C, dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce tiek
automātiski izslēgta, displejā parādās trauksmes ziņojums FROST.
Pēc trauksmes ziņojuma FROST dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce
pārslēdzas uz OFF un atsāk darboties automātiski, tiklīdz temperatūra
atkal kļūst augstāka par kritisko temperatūru. Ziņojums saglabājas līdz
nākamajai reizei, kad dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce atkal izslēdzas
un ieslēdzas.
lv

9.9.2.3. Sālsūdens/gaisa ģeotermālais siltummainis
Alternatīvi pastāv iespēja izmantot sālsūdens/gaisa ģeotermālo
siltummaini. Šai nolūkā uz plates jāaktivizē konfigurācijas DIP slēdži
DIP 2 un DIP 3, lai varētu vadīt cirkulācijas sūkni vai vārstu. Sālsūdens/
gaisa ģeotermālā siltummaiņa aktivizācija tiek attēlota ar simbolu.
lv

Att. 69: Nesasalšanas režīma iestatīšana
Att. 70: Nesasalšanas režīma iestatīšana

°C
°C
DAY

DAY

Norādījums
Inventāra bojājumi!
Ieslēdziet DIP slēdzi tikai tad, kad dzīvojamo telpu ventilācijas ierīcei

Tab. 8: Nesasalšanas režīma pārskats ar sālsūdens/gaisa
ģeotermālo siltummaini

nepienāk spriegums.

Āra gaiss T1 Izejošais
gaiss T4
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Ekspluatācija (tehniķis)
Sālsūdens/

Cirkulācijas sūkņa, vārsta, < -3 °C

IESL. < 3 °C

Turpmākajā tekstā loģikas skaidrojums:

gaisa

uzsildīšanas sekcijas

IZSL. < 3 °C

theating- Standarta iestatījums theating = 20 °C

ģeotermālai aktivizācija
s

tcooling- Standarta iestatījums tcooling = 26 °C

Abu ventilatoru

< -3 °C

< 3,5 °C

siltummainis proporcionāls apgriezienu

Temperatūras var koriģēt tehniķa līmenī atkarībā no iekārtas
faktiskajiem iestatījumiem.
Tālāk tiek noteikts:

skaita samazinājums ar
temperatūras T4
pazemināšanos. Darbības

T3 = netīrais gaiss

traucējuma trauksme
Dzīvojamo telpu

< -3 °C

T1 = āra gaisa temperatūra

< 1 °C

ventilācijas ierīces
izslēgšana ar trauksmes
ziņojumu FROST (pēc

T1 > T heating

T3 > T1

Apvadlīnija atvērta

T1 > T cooling

T3 <T1

Apvadlīnija atvērta

5 minūtēm)
Informācija
Norādījums
n

Inventāra bojājumi!
Ieslēdziet DIP slēdzi tikai tad, kad dzīvojamo telpu ventilācijas ierīcei
nepienāk spriegums.

n

9.10.

Vasaras apvadlīnijas funkcija

lv

Ar “Free-Cooling” apzīmē darbības principu, kad ēkā ieplūst
vēsāks gaiss (bez siltuma rekuperācijas vai dzesēšanas), nekā ēkā
esošais gaiss.
Ar “Free-Heating” apzīmē darbības principu, kad ēkā ieplūst
siltāks gaiss (bez siltuma rekuperācijas vai dzesēšanas), nekā ēkā
esošais gaiss.

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce ir aprīkota ar gaisa vārstu
apvadlīnijas sistēmu, ar kuru var apiet siltummaini, lai iespējotu
funkciju Free-Cooling (vai Free-Heating). Sistēma tiek vadīta uz loģikas
bāzes, kas ir pakārtota integrētā temperatūras sensora mērījumiem.

10. Ekspluatācija (tehniķis)

lv

10.1.

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces ieslēgšana un
izslēgšana

Att. 71: Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces ieslēgšana

lv

Ja displejā parādās simbols OFF, dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce ir
izslēgta.
1.

Nospiediet ON/OFF, lai ieslēgtu dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci.

Informācija
Izslēgšanas funkciju iespējams deaktivizēt.

06/2018
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Ekspluatācija (tehniķis)
10.2.
1.

Darba režīma izvēle

lv

3.

Apstipriniet ar Enter.

4.

Nospiediet taustiņu M tikai vienu reizi, lai atkal atvērtu parametru

Uz piecām sekundēm vienlaicīgi nospiediet ON/OFF taustiņu un M

izvēli.

taustiņu, lai atvērtu tehniķa iestatījumu izvēlni.

Trīs reizes nospiediet M taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Att. 72: Tehniķa iestatījumu izvēlnes atvēršana

10.3.

Parametru izvēlne “PAr”

lv

Šajā izvēlnē var koriģēt dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces darba
parametrus.
1.

Uz piecām sekundēm vienlaicīgi nospiediet ON/OFF taustiņu un M
taustiņu, lai atvērtu tehniķa iestatījumu izvēlni.

Att. 74: Tehniķa iestatījumu izvēlnes atvēršana

2.

Simbols

3.

Ar skārienpaliktni izvēlieties vajadzīgo funkciju:

4.

mirgo.

l

Tehniķa iestatījumu izvēlne

l

Parametrs PAr

l

Izvēlne rEAd

Apstipriniet ar Enter.

10.2.1. Tehniķa iestatījumu izvēlne

lv

Norādījums

2.

Simbols

3.

Ar skārienpaliktni izvēlieties izvēlni PAr.

4.

Apstipriniet ar Enter.

5.

Displejā redzama parametra vērtība. Palieliniet vai samaziniet
vērtību ar skārienpaliktni.

Ar paroli aizsargāta izvēlne
Izvēlni FCtry drīkst izmantot vienīgi ražotājs.
1.

Simbols “Tehniķa iestatījumi” mirgo.

2.

Ar skārienpaliktni izvēlieties vajadzīgo funkciju:
l

Simbols

l

Simbols V, lai konfigurētu ventilatorus

l

Simbols P, lai iestatītu nedēļas programmu

l

Izvēlne FCtry

mirgo.

Att. 75: Darba parametru iestatīšana

, lai iestatītu datumu un laiku

Att. 73: Tehniķa iestatījumu izvēlne

6.

Nospiediet taustiņu M tikai vienu reizi, lai atkal atvērtu parametru
izvēli.
Trīs reizes nospiediet M taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

P
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Ekspluatācija (tehniķis)

Tab. 9: Darba parametri
PAr

Apraksts

Diapazons

Standard

VLO

Min. vadības spriegums

± 10 %

3,0

VHI

Maks. vadības spriegums

± 10 %

8,9

nLO

Min. apgriezienu skaits

± 10 %

Skatīt ierīces modeļu tabulu

nHI

Maks. apgriezienu skaits

± 10 %

Skatīt ierīces modeļu tabulu

Pstd

Procentuālais daudzums, nominālā ventilācija (4. pakāpe)

100 līdz 110 %

100 %

PbSt

Procentuālais daudzums, intensīvā ventilācija – forsētais/svinību režīms

110 līdz 130 %

130 %

45 līdz 100 %

70 %

(5. pakāpe)
PnGt

Procentuālais daudzums, reducēta ventilācija (3. pakāpe)

Pmed

Procentuālais daudzums, ventilācija, kas pasargā no mitruma (2. pakāpe) 35 līdz 70 %

45 %

Phol

Procentuālais daudzums, atvaļinājuma režīms (1. pakāpe)

0 līdz 35 %

25 %

TbSt

Forsētā/svinību režīma ilgums

60 līdz 240 min.

180 min.

TCOOL

Temperatūras nominālvērtība vasaras apvadlīnijai (Free-Cooling)

10 līdz 30 °C

26 °C

THEAT

Temperatūras nominālvērtība vasaras apvadlīnijai (Free-Heating)

10 līdz 30 °C

20 °C

Tests

Temperatūras nominālvērtība sālsūdens/gaisa ģeotermālajam

10 līdz 30 °C

18 °C

10 līdz 30 °C

24 °C

siltummainim (vasarā)
Tinv

Temperatūras nominālvērtība sālsūdens/gaisa ģeotermālajam
siltummainim (ziemā)

SPrc

Procentuālais daudzums: pieplūdes un netīrā gaisa plūsmas nevienādība - 20 līdz + 20 %

0%

RHnSP

Vidējā gaisa mitruma noteikšana pēdējās 24 h

1 līdz 96

96 (15 min.)

CO2hi

Gaisa kvalitātes sensora augstākā vērtība (CO2, VOC)

1500 līdz 2000 ppm

1500 ppm

CO2lo

Gaisa kvalitātes sensora zemākā vērtība (CO2, VOC)

400 līdz 600 ppm

500 ppm

CO2st

Gaisa kvalitātes sensora nominālvērtība (CO2, VOC)

900 līdz 1100 ppm

1100 ppm

CO2Sr

Gaisa kvalitātes sensora mērīšanas diapazons

2000 līdz 30000 ppm

2000 ppm

Flife

Filtru apkopes intervāli

30 līdz 360 dienas

180 dienas

HrLO

Nominālā gaisa mitruma augšējā vērtība

20 līdz 30 %

25 %

Hrst

Nominālā gaisa mitruma apakšējā vērtība

40 līdz 50 %

45 %

HrHi

Pārāk augsta gaisa mitruma robežvērtība

60 līdz 80 %

65 %

Sarakstā ir iekļauti visi iespējamie parametri; faktiskie parametri ir atkarīgi no ventilācijas ierīces aprīkojuma.

Tab. 10: Ierīces modelis
Ierīces modelis

VLO (volti)

VHI (volti)

nLO (rpm)

nHI (rpm)

x-well® F170

3,0

8,9

588

3450

10.4.

Izvēlne Read

lv

Šajā izvēlnē var koriģēt dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces darba
parametrus.
1.

Uz piecām sekundēm vienlaicīgi nospiediet ON/OFF taustiņu un M
taustiņu, lai atvērtu tehniķa iestatījumu izvēlni.

06/2018
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Ekspluatācija (tehniķis)
Att. 76: Tehniķa iestatījumu izvēlnes atvēršana

Att. 78: Darba parametru iestatīšana

T1
°C

2.

Simbols

mirgo

3.

Ar skārienpaliktni izvēlieties izvēlni rEAd.

4.

Apstipriniet ar Enter.

T2
°C

Att. 77: Darba parametru iestatīšana

°C
T3

°C
T4

5.

Ar skārienpaliktni izvēlieties koriģējamo parametru.

6.

Apstipriniet ar Enter.

7.

Displejā redzama parametra vērtība. Palieliniet vai samaziniet
=

vērtību ar skārienpaliktni.

=

Dip n° 1234

8.

5678

Nospiediet taustiņu M tikai vienu reizi, lai atkal atvērtu parametru
izvēli.
Trīs reizes nospiediet M taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Tab. 11: Darba parametri
Apraksts

42

T1

Āra gaisa temperatūra

T2

Pieplūdes gaisa temperatūra

T3

Netīrā gaisa temperatūra

T4

Izejošā gaisa temperatūra
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Traucējumi un novēršana
RD1

Ventilatoru vadības spriegums

RD2

Ventilatoru faktiskais apgriezienu skaits

RH

Izmērītais relatīvais gaisa mitrums (netīrais gaiss)*

RHs

Izmērītā relatīvā mitruma dinamiskā nominālvērtība*

CO2

Izmērītā CO2/VOC vērtība*

Uzsildīšanas sekcijas faktiskā jauda (%)*
DIP

DIP slēdžu konfigurācija
Atlikušais laiks līdz filtru maiņai (dienas)

* pieejami tikai tad, ja ir instalēti sensori vai aktuatori

11. Traucējumi un novēršana

lv

Zemāk atradīsiet tabulu ar traucējumiem, kādi ir iespējami, ja ierīces
ekspluatācijas laikā rodas problēmas.

Norādījums

Kļūme

Novēršana

Inventāra bojājumi!

Vispārēja trauksme

Pastāv pie jebkura traucējuma

Ja kļūme tika novērsta atbilstoši traucējuma vai brīdinājuma

Pārsniegtas ventilatora sprieguma Pārbaudīt ventilatoru faktiskās
robežas/apgriezienu skaits

vērtības un nomainīt, ja

ziņojumam, tad dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce apstiprināšanas
nolūkā vienu reizi jāizslēdz un jāieslēdz (vai jāatvieno no sprieguma).

nepieciešams.
Temperatūras sensora defekts

Pārbaudīt sensoru faktiskās
vērtības un nomainīt, ja
nepieciešams.

Mitruma/gaisa kvalitātes sensora

Pārbaudīt sensoru faktiskās

defekts

vērtības un nomainīt, ja
nepieciešams.

Filtru maiņa (pagājis apkopes

Nomainīt ventilācijas iekārtas

intervāls)

filtrus.

Uzsildīšanas sekcijas defekts

Pārbaudīt uzsildīšanas sekcijas
drošības termostatu. Pārbaudīt
elektriskos pieslēgumus.
Uzsildīšanas sekcijas apsildes
jauda nav pietiekama. Pārbaudīt
temperatūras vērtības.

Nesasalšanas trauksme

Trauksme FROST tiek atiestatīta
automātiski. Uzraksts FROST sāk
mirgot pārmaiņus ar stundu
lauku, līdz izzūd rašanās iemesls.
Ņemiet vērā arī 9.9.2. nodaļu
“Nesasalšanas režīms”.

T-EP vadības paneļa kļūme

Pārbaudīt elektriskos
pieslēgumus starp vadību un
ierīces plati.

06/2018
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Apkope

12. Apkope

lv

12.1.

Lietotāja veikta apkope

lv

Informācija

Lietotāja veiktās apkopes darbības aprobežojas tikai ar regulāru filtru
maiņu. Filtri jānomaina ne vēlāk kā tad, kad displejā parādās simbols.
Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīci nevar izmantot bez filtriem.

Ņemiet vērā saīsinājumus uz filtriem un izmantotās ierīces pieslēguma
veidu (standarta vai labās puses); skatīt arī “Pieslēgumu maiņa”.
Filtru apkopi vajadzētu veikt vismaz ik pēc pusgada (pavasarī un
rudenī). Atkarībā no gaisa kvalitātes var būt vajadzīgi arī īsāki

Brīdinājums

intervāli. Filtru apkopes intervālu var pielāgot izvēlnē “PAr Flife” (skatīt 10.3. nodaļu)

Elektrošoka risks!
Strādājot pie komponentiem, kas pārvada spriegumu, iespējamas ļoti

12.2.

smagas traumas vai nāve.
n

n

n

1.

Pirms jebkuru darbu sākuma atvienojiet spriegumu no ventilācijas
ierīces.
Pārbaudiet sprieguma neesamību.
Nodrošiniet ventilācijas ierīci pret atkārtotu ieslēgšanu.

Noņemiet pārsegus (A) un noslēgus (B).

Tehniķa veikta apkope

lv

Turpmāk minētās apkopes manipulācijas drīkst veikt tikai instalētājs vai
kvalificēts personāls:
n

Nomainiet filtrus

n

Pārbaudiet siltummaini un notīriet, ja nepieciešams

n

Apskatiet ventilatorus un notīriet, ja nepieciešams

n

Ik pēc diviem gadiem pārbaudiet kondensāta noteci.

Att. 79: Filtru maiņa

Informācija

M5

D

Lai izvairītos no ventilācijas sistēmas darbības traucējumiem, regulāri

C

M
5

F7

B

B

veiciet apkopes manipulācijas (taču vismaz reizi divos gados).

F7

A

12.2.1. Siltummaiņa kontrole

A

lv

1.
2.

Att. 80: Pārsega noņemšana no siltummaiņa nodalījuma

Nomainiet filtrus.

F7

C

Informācija

D

M5

F7

B

Ar skrūvgrieža palīdzību noņemiet pārsegu no siltummaiņa.

B
5

M

A
Ievietojot filtru, pievērsiet uzmanību
gaisa plūsmas virzienam.
A

Bultiņas uz filtra un filtra nodalījuma norāda plūsmas virzienu.
3.

Samontējiet visas detaļas pretējā secībā un pievienojiet barošanas
spriegumu.

4.

Vadības panelī nospiediet izvēlnes taustiņu (M), grieziet
skārienpaliktni, līdz nokļūstat pie filtra simbola, pēc tam ar
apstiprināšanas taustiņu apstipriniet filtra brīdinājumu.

2.

44

Pagrieziet siltummaiņa fiksācijas izcilni (A) no 1 uz 2.
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Ekspluatācijas izbeigšana/utilizācija
Att. 81: Siltummaiņa izņemšana

2.

Ar mīkstu drānu noslaukiet ventilatoru lāpstiņas.

3.

Ja nepieciešams, netīrumus un putekļus notīriet ar putekļsūcēju.
Uzmanieties, lai nesabojātu ventilatoru lāpstiņas.

2
1

Att. 82: Ventilatoru tīrīšana

A
C

B
3.

Noņemiet pārsegu (B) un izņemiet siltummaini (C).

4.

Siltummaiņa lameles tīriet ar mīkstu suku; ja nepieciešams, arī ar

4.

pretējā secībā un pievienojiet barošanas spriegumu.

ūdeni.
5.

Pirms tam ar lupatu vai putekļsūcēju notīriet netīrumus un
putekļus.

6.

Ja nav vajadzīgas papildu manipulācijas, samontējiet visas detaļas

12.3.

Kondensāta noteces/sifona kontrole

lv

Ja nav vajadzīgi nekādi citi darbi, samontējiet visas detaļas pretējā
secībā un pievienojiet barošanas spriegumu.

Norādījums
Inventāra bojājumi!

12.2.2. Ventilatoru kontrole

lv

Kopā ar kondensāta noteci ir jāierīko arī sifons. Neaizsalstoša
1.

Izņemiet filtrus un siltummaini, kā rakstīts iepriekšējā nodaļā.

kondensāta notece jāaizvada
uz ēkas kanalizāciju ar vismaz 1 % lielu kritumu.

13. Ekspluatācijas izbeigšana/utilizācija

lv

13.1.
Ar ierīci ir jārīkojas atbilstoši WEEE direktīvai (Waste of Electrical
and Electronic Equipment) un

Demontāža ar efektīvu materiālu nodošanu pārstrādei

lv

Brīdinājums

likumam ElektroG.

Cilvēku traumas vai inventāra bojājumi!
n

n

n

Nolietotos komponentus kopā ar piederumiem un iepakojumu
nogādājiet uz pārstrādi vai pienācīgu utilizāciju. Turklāt ievērojiet
vietējos noteikumus.

n

Transportējot un montējot kravas > 25 kg, vienmēr izmantojiet citu
cilvēku palīdzību vai lietojiet palīglīdzekļus.
Elektrošoks apdraud dzīvību! Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce
jādemontē, kad tajā nav sprieguma.

Iekārtu nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Pienācīga
utilizācija novērš kaitējumu videi un personīgās veselības
apdraudējumu.

06/2018

Lai pareizi demontētu un utilizētu dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces
atsevišķos komponentus, nepieciešami šādi darbarīki un palīglīdzekļi:
n

dažādi skrūvgrieži (krustiņa, plakanais un zvaigznītes)

n

rokas urbjmašīna ar dažāda lieluma metāla urbjiem

n

sānkniebles
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Tehniskās īpašības
n

špaktele

Dzīvojamo

n

nazis.

komponenti

1.

Lai demontētu Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce un vadības
paneli, attiecīgais tīkla pieslēgums (kontaktligzda) jāatvieno no
sprieguma. Šai nolūkā atvienojiet tīkla kabeļa spraudni no

2.

4.

Jāatskrūvē vai jāatvieno savienojums starp Dzīvojamo telpu

Siltummaiņa korpuss

ventilācijas ierīce pieslēguma īscaurulēm un kanālu sistēmu.

Skrūves

Pieslēguma nipelis

Novietojiet Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce uz cietas, stabilas un

Filtra apkopes vāki

neslīdīgas pamatnes.

Vasaras apvadlīnijas kasete

detaļas.

Metāls

Plastmasas

Spiediena mērīšanas īscaurule
Vadības paneļa korpuss

5.

Noņemiet priekšējo pārsegu.

6.

Izņemiet ventilatorus un noņemiet no tiem metāla korpusus

Izolācija

(kabeļus nogriež ar knaiblēm).

Plastmasas

7.

Izņemiet apvadlīnijas vārstus (kabeļus nogriež ar knaiblēm).

8.

Ar piemērota darbarīka, piemēram, špakteles palīdzību noņemiet
iekšējo izolāciju no pārsega vāka uz priekšējās plātnes.

9.

Materiāls

Pieslēguma nipelis x-well® S460

pretējā secībā, skatīt 6. nodaļu 11. lpp.

No Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce noņemiet visas plastmasas

ierīces

Priekšējais pārsegs
Stiprinājuma sliede

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce demontāža notiek montāžai

ventilācijas

Ierīces korpuss

kontaktligzdas.

Atkarībā no izmantotajām caurulēm atvienošana var būt atšķirīga.

3.

telpu

Siltummaiņa lameles
Spiediena šļūtenes

No dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces izņemiet krustveida-

Iebūvēto detaļu korpuss

pretplūsmas siltummaini.

Kondensāta notece

10. Elektronisko komponentu izņemšana:

Plates korpuss ar vāku

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce demontējiet plati un atvienojiet
visus kabeļu savienojumus.

Šarnīri

Lai būtu vieglāk izņemt elektroniskos komponentus (plati,

Izolācijas materiāls pie ventilatora, uz sānu

sensorus, kabeļus), vispirms atvienojiet visus spraudsavienojumus

daļām un priekšējā pārsega

vai pārgrieziet kabeļu savienojumus ar knaiblēm.

Filtra vāks

11. Ar piemērota darbarīka, piemēram, zāģa/naža palīdzību noņemiet
EPS iekšējo izolāciju.
12. Noslēgumā ar piemērotu palīglīdzekli noņemiet izolāciju ierīces
korpusa iekšpusē.
13. Iegūtās detaļas tagad var nogādāt uz atbilstošu otrreizējo
pārstrādi.

Ventilators ar motoru

Elektriskie

Plate

komponenti

Vadības paneļa plate
Apvadlīnijas vārsta servopiedziņa
Kabeļi
Sensori

14. Tehniskās īpašības

lv

14.1.

EcoDesign specifikācija un etiķete

lv

Tab. 12: Produkta specifikācija atbilstoši REGULAI (ES) Nr. 1254/2014 un 1253/2014
Ražotājs

Kermi GmbH

Modeļa apzīmējums

x-well® F170

46

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija x-well® F170 dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce

06/2018

Tehniskās īpašības
Īpatnējais enerģijas patēriņš (SEC)

-81,5 kWh/(m2 x a)

SEC klase auksta klimata zonā

A+

Īpatnējais enerģijas patēriņš (SEC)

-42,05 kWh/(m2 x a)

SEC klase mērena klimata zonā

A+

Īpatnējais enerģijas patēriņš (SEC)

-16,8 kWh/(m2 x a)

SEC klase silta klimata zonā

E

Veids

Dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce (RVU); divvirzienu ventilācijas ierīce (BVU)

Piedziņa

Apgriezienu skaita regulēšana (VSD)

Siltuma rekuperācijas sistēma

Rekuperatīva

Temperatūras izmaiņu pakāpe

92,1 %

Lielākā gaisa plūsma

170 m³/h

Elektriskā ieejas jauda

50 W

Skaņas jaudas līmenis

44,9 dB(A)

Atsauces gaisa plūsma

0,033 m³/s

Atsauces spiediena starpība

50 Pa

Īpatnējā ieejas jauda (SPI)

0,193 W/m³/h

Vadības koeficients

0,85

Vadības tips

Centrāla vadība, atkarīga no pieprasījuma

Lielākais iekšējo gaisa zudumu limits

0,4 %

Lielākais ārējo gaisa zudumu limits

1,1 %

Filtru trauksmes signāls

Brīdinājuma signāls vadības paneļa displejā, ja vajadzīga filtru maiņa. Lai uzturētu
optimālu ierīces jaudu un energoefektivitāti, ir ļoti svarīgi regulāri nomainīt filtrus.

Instrukcijas par montāžu/izjaukšanu

www.kermi.de

Strāvas patēriņš gadā (AEC) uz 100 m2

7,57 kWh/a

auksta klimata zonā
Strāvas patēriņš gadā (AEC) uz 100 m2

2,2 kWh/a

mērena klimata zonā
Strāvas patēriņš gadā (AEC) uz 100 m2

1,75 kWh/a

silta klimata zonā
Apsildes enerģijas ietaupījums gadā (AHS) uz m2

91,68 kWh/a

auksta klimata zonā
Apsildes enerģijas ietaupījums gadā (AHS) uz m2

46,87 kWh/a

mērena klimata zonā
Apsildes enerģijas ietaupījums gadā (AHS) uz m2

21,19 kWh/a

silta klimata zonā
Attiecīgo energoefektivitātes etiķeti jūs atradīsiet uz dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces vai varat lejupielādēt no vietnes www.kermi.de.
14.2.

Tehniskie parametri

lv

x-well® F170

Modelis
Izmantošanas joma
Dzīvojamā platība

m²

līdz apm. 120

Nominālā plūsma

m³/h

apm. 60-100
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Tehniskās īpašības
x-well® F170

Modelis
Jaudas parametri
Maks. gaisa daudzums pie 100 Pa

m³/h

170

Atsauces gaisa daudzums pie 50 Pa

m³/h

120

Temperatūras izmaiņu pakāpe atbilstoši EN 13141-7

%

92

Siltuma rekuperācijas efektivitāte saskaņā ar Pasīvo ēku institūtu

%

84

Īpatnējais elektriskās jaudas patēriņš atbilstoši EN 13141-7

W/m³/h

0,193

Efektivitātes koeficients saskaņā ar Pasīvo ēku institūtu
Skaņas jaudas līmenis atbilstoši EN 13141-7

0,65
dB(A)

44,9

Tehniskās īpašības
Siltummaiņa tips

Rekuperatīvs, krustveida-pretplūsmas

Ventilatora tips

Radiāls, ar izliekumu uz aizmuguri un EC motoru

Mitruma sensors iebūvēts

JA

Vasaras apvadlīnija

Automātiska

Filtri, atbilstoši EN 779

Āra gaiss F7/netīrais gaiss M5

Tehniskie parametri
Biezums

mm

329

Platums

mm

570

Augstums

mm

1100

Pieslēgumi

DN 125 (nipeļi)

Kondensāta notece (2x)

mm

15

Svars

kg

35

Tīkla pieslēgums
Maks. elektriskās jaudas patēriņš

230 V / 50 Hz Schuko spraudnis
W

50

Izvēles piederuma – uzsildīšanas sekcijas maks. elektriskās jaudas patēriņš W

600

Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā

< 1,0

W

Aizsardzības klase

48

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija x-well® F170 dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce

IP21

06/2018

Tehniskās īpašības
14.3.

Konstrukcijas parametru diagramma

lv

Att. 83: x-well® F170
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14.4.

Izmēri

lv

329

Att. 84: x-well® F170 dzīvojamo telpu ventilācijas ierīces izmēri

1100

06/2018

570

Ø
Ø125

416

1125

Ø125

28
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Pielikums

15. Pielikums

lv

15.1.

Elektriskās shēmas

lv

Apzīmējums

Apraksts

M1-M2

EC motors ventilatoriem

M3

Motora gaisa vārsts, vasaras apvadlīnija

B1

Āra gaisa temperatūras sensors (T1)

B2

Ienākošā gaisa temperatūras sensors (T2)

B3

Netīrā gaisa temperatūras sensors (T3)

B4

Izejošā gaisa temperatūras sensors (T4)

B5-B6

Uzsildīšanas sekcijas drošības termostats*

B7

Relatīvā gaisa mitruma sensors*

F4

Uzsildīšanas sekcijas drošinātājs*

R1

Uzsildīšanas sekcijas karstuma pretestība*

Q1

Uzsildīšanas sekcijas relejs*

BK

Melns

BN

Brūns

BL

Zils

OG

Oranžs

RD

Sarkans

WH

Balts

GN

zaļa

GNYE

Zaļš/dzeltens

* atkarībā no dzīvojamo telpu ventilācijas ierīcei izvēlētās konfigurācijas
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Pielikums
15.1.1. Bāzes elektriskā shēma

lv
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Pielikums
15.1.2. Elektriskā shēma - VOC sensors

lv

Power
Board

zeme (sarkans/melns)

0-10 V signāls

L
N

52

Tīkla daļa
DP12 UP
24 V DC (sarkans)
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Pielikums
15.1.3. Elektriskā shēma ar iekšēju uzsildīšanas sekciju

lv

IEC320
C14 tips
Jaudas ieeja
IEC320
C13 tips
Barošanas vads ar
Schuko CEE7/7 spraudni

Power
Board
N gaiši pelēks

Uzsildīšanas sekcija

2/T1

3/A1+

06/2018

L1 tumši pelēks
(VHR/aktuators)

1/L1

4/A2-

PWM jaudas vadība
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Pielikums
15.2.

Temperatūras sensora pretestības raksturlīkne

lv

Pretestība [Ω]

Att. 85: Pretestības raksturlīkne
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15.3.

EK atbilstības deklarācija

lv

Atbilstošā EK atbilstības deklarācija tiek izsniegta pēc pieprasījuma.
15.4.

Datu plāksnīte

lv

Ja instalācija ir horizontāla, datu plāksnīte atrodas labajā pusē;
vertikālā instalācijā – apakšpusē.
Att. 86: Datu plāksnīte

IP21

X-WELL F170

MAXIMUM
POWER INPUT

56 W

230V
50Hz

MAXIMUN
CURRENT INPUT

DATE
09/01
2017

0.6 A

021C101

QUALITY
CONTROL

4051064KR

SIZE
TYPE

Papildus piestiprināta etiķete ar sērijas numuru.
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Pielikums
15.5.

Pieņemšanas protokols

lv

Heat pump / residential ventilation commissioning request
Specialist company (customer and invoice recipient)

Location of equipment / operating company

Company

Surname and first name

Surname and first name

Street

Street

Postcode/city

Postcode/city

Phone

Phone

Preferred date CW, waiting time approx. 2 weeks*

Fax

Wholesaler

E-Mail

Postcode/city

* If a common appointment date for heat pump and residential ventilation technicians is preferred, the waiting period may be prolonged.

Equipment data
Type heat pump

Type ventilation unit

Heat pump serial number

Serial number of ventilation unit

Kermi offer is available together with the number
Domestic ventilation
Commissioning of residential ventilation unit without adjustment of duct network 1/3
Commissioning of residential ventilation unit with adjustment of duct network according to Kermi installation proposal up to 150 sqm living
space 1/2/3
Commissioning of residential ventilation unit with adjustment of duct network according to Kermi installation proposal up to 300 sqm living
space 1/2/3
Commissioning of residential ventilation unit decentralised 1/3

Connection system:
1

2

Round pipe NW

Flat duct

x

mm

The entire residential ventilation unit is installed ready for operation, including electrical system.. Ventilation unit, distributor/collector and all air inlets and outlets are accessible,
as well as outdoor air and exhaust air.
The distributor and collector are labelled or documentation of the actual cable routing is available. The throttles must be calculated and inserted.

3

equipment must be guaranteed. The installation technician should be present during the commissioning.

06/2018
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Pielikums

Heat pump / residential ventilation commissioning request
Heat pump - Commissioning check list - General data
Heating limit
Heating load
TWE

Standard AT
Other

The following conditions must be fulfilled: *

Building heating load
at heating limit*
2. Heatsource

W
W

W
W

Heat pump connected isolated from vibration
(heating/electric)
Safety device available and checked according
to DIN 12828

W

Building heating load

Bivalence point

W

Pressure test/flushing performed
Filling unit according to DIN 1988/DIN
1717 available
Accumulation tank temperature must be

W

W

Building heating load
at standard AT

Equipment was installed according to the installation instructions, guidelines, and regulations and is ready for operation. The hydraulic balance was
performed.
W Thermal insulation installed
Equipment is fully and
permanently electrified (no site
according to EnEV
W Have design temperatures of the
electricity)
Heating water complies with
heating circuit ready
VDI 2035
* is mandatory

Before commissioning can be carried out, all relevant points of the checklist must be

commissioning in order to remedy any possible defects. If a heat pump system is used for

fulfilled. If these points are not fulfilled and it is necessary to discontinue commissioning

drying out the building, this is deemed unsuitable use and no liability will be accepted

or additional expenditure is incurred, this will be invoiced. It is imperative that the

for any damage caused!

installation technician and electrician responsible also be present onsite during the
x-change air/water heating pump interior
installation

x-change air/water heat pump exterior
installation

x-change brine/water or water/water heat pump
W

W

Air ducts with WSG installed

W

W

Condensation extraction via funnel waste
trap

W
W

Heat pump permanently mounted and
secured
Condensation extraction by means of seepage into the ground (frost-resistant)
Secondary piping carried out frost-resistant

W
W
W
W

Brine circuits filled, flushed, vented, and hydraulically balanced
Brine circuit: Safety devices according to DIN EN 12828 available
and checked
Brine frost protection is ensured up to
Brine piping in the building is corrosion resistant and impermeably
insulated
Well system is ready for operation and impermeably insulated

Notes

During customer service, the technician can take photographs for documenting the service. If you expressly do now wish this, please inform the customer technician upon arrival.

Date, signature (this signature can only be provided by the customer and invoice recipient)
Heat pump
kundendienst-waermepumpe@kermi.de
Fax: +49 9931 501-658
Phone: +49 9931-501-12004

Reset form
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Send by email
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Domestic ventilation
kundendienst-lueftung@kermi.de
Fax: +49 9931 501-658
Phone: +49 9931-501-10017

Send by email

06/2018
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Pakāpju pārslēgšana, nesasalšanas funkcija, vadu savienojumi, varbūtējās drošības ierīces (piem., apvienojumā ar cietā kurināmā kurtuvēm)

Regulēšana

tīrs, ārsienu izvadi/cauruļu jumtiņi brīvi,
izolācija (iesp., tvaiku necaurlaidīga un sausa)

tīras
tīra, iesp., nomainīts filtrs
ir, brīvas

Gaisa izejas

Nosūkšana

Pārplūdes atveres

Ģeotermālais siltummainis Ģeotermālais siltummainis tīrs, filtrs tīrs

Āra gaisa un
izejošā gaisa vads

Paraksts:

Darbojas (pārbaudīta ar ūdeni), ūdens rezerve ir,
netīrumu nogulsnējumi

Kondensāta notece

Paraksts:

Netīrumi/filtra klase/pēdējā maiņa < 1 gads

Filtrs

Izolācija (iesp., tvaiku necaurlaidīga un sausa)
Pieplūdes un netīrā gaisa vads

Netīrumu nogulsnējumi, darbība

nav kārtībāPiezīme

Ventilatori

kārtībā

Netīrumi, piem., uzsildītāja/papildsildītāja
darbspēja

nav kārtībāPiezīme

Siltummainis

kārtībā

Ekspluatācijas īpašības
Virsmas stāvoklis: (korozija/netīrumi/blīvējumi/
skaņas pārneses izolācija)

Ventilācijas ierīce

Datums:

Būvdetaļa

Datums:

15.6.

Tipa sērijas numurs:

Pielikums

Apkopes protokols
lv
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5-6
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7-8

8-9

8-9

9-10

9-10

Svarīgas norādes: aizpildiet tabulu(-as) ar sastādītās programmas konfigurāciju!

Nominālvērtība

Diena
0-1
Laiks
Apgriezienu skaits
Zems

Nominālvērtība

Diena
0-1
Laiks
Apgriezienu skaits
Zems

Sestdiena – svētdiena

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Pirmdiena – piektdiena
21-22 22-23 23-24

Sestdiena – svētdiena

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21

Pirmdiena – piektdiena
21-22 22-23 23-24

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

10-11

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

10-11

lv

Iestatījumu tabulas: maināmas nedēļas programmas
(P5...P8)

P................................................................

Svarīgas norādes: aizpildiet tabulu(-as) ar sastādītās programmas konfigurāciju!

Nominālvērtība

Diena
0-1
Laiks
Apgriezienu skaits
Zems

Nominālvērtība

1-2

15.7.

Diena
0-1
Laiks
Apgriezienu skaits
Zems

P................................................................

Pielikums
Att. 88: Iestatījumu tabula

Att. 87: Iestatījumu tabula
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Notes

06/2018

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija x-well® F170 dzīvojamo telpu ventilācijas ierīce

59

0 000069 169564

Tālr. +49 9931 501-0
Fakss +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de

Item no. 6916956 06/2018

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

