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Tato uživatelská příručka je hlavním provozním dokumentem určeným pro technický, údržbářský a provozní personál.
Tato příručka obsahuje informace o účelu, technických podrobnostech, principu činnosti, konstrukci a instalaci jednotky Freshbox 100 a všech 
jejích úpravách.
Technický a údržbářský personál musí mít teoretické a praktické vzdělání v oblasti ventilačních systémů a měl by být schopen 
pracovat v souladu s pravidly bezpečnosti na pracovišti i stavebními normami a normami platnými na území země. Informace v 
této uživatelské příručce jsou v době přípravy dokumentu správné.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit technické vlastnosti, design nebo konfiguraci svých produktů za účelem začlenění 
nejnovějšího technologického vývoje.
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem jakýmkoli způsobem v jakémkoli informačním 

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

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

•
•

Před instalací a provozem jednotky si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
Při instalaci a provozu jednotky musí být dodrženy všechny požadavky uživatelské příručky a ustanovení všech příslušných místních 
a národních stavebních, elektrických a technických norem a norem.
Varování obsažená v uživatelské příručce je třeba brát nejvážněji, protože obsahují důležité osobní bezpečnostní 
informace.
Nedodržení pravidel a bezpečnostních opatření uvedených v této uživatelské příručce může mít za následek zranění nebo poškození 
jednotky. Po pečlivém přečtení příručky si ji uschovejte po celou dobu životnosti jednotky.
Při přenosu ovládání jednotky musí být uživatelská příručka předána přijímajícímu operátorovi.

•

•
•
•

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO INSTALACI A PROVOZ JEDNOTKY

• Před jakoukoli instalační operací odpojte 
jednotku od elektrické sítě. • Vybalte jednotku opatrně.

• Při instalaci jednotky dodržujte bezpečnostní 
předpisy specifické pro používání elektrického 
nářadí.

• Jednotka musí být uzemněna!
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• Neměňte délku napájecího kabelu podle 
vlastního uvážení.
Neohýbejte napájecí kabel. Zabraňte 
poškození napájecího kabelu. Na napájecí 
kabel nepokládejte žádné cizí předměty.

•
•
•

• Nepokládejte napájecí kabel jednotky 
v těsné blízkosti topných zařízení.

• Neprovozujte jednotku mimo teplotní 
rozsah uvedený v uživatelské příručce.

Neprovozujte jednotku v agresivním nebo 
výbušném prostředí.

• Při připojování jednotky k elektrické síti 
nepoužívejte poškozené zařízení nebo kabely. •

• Nedotýkejte se ovládacích prvků jednotky mokrýma 

rukama.

Neprovádějte instalaci a údržbu 
mokrýma rukama.

•
•

Neumývejte jednotku vodou.
Chraňte elektrické části jednotky před 
vniknutím vody.•

• Před jakoukoli technickou údržbou odpojte 
jednotku od elektrické sítě.• Nedovolte dětem ovládat jednotku.

• V blízkosti jednotky neskladujte žádné 
výbušné nebo vysoce hořlavé látky.

• Pokud jednotka vydává neobvyklé zvuky, 
zápach nebo vydává kouř, odpojte ji od 
napájení a kontaktujte prodejce.

• Nesměřujte proud vzduchu vytvářený jednotkou 
na otevřený plamen nebo zdroje zapálení.

• Neotevírejte jednotku během provozu.

• Neblokujte vzduchové potrubí, když je 
jednotka zapnutá.

• V případě nepřetržitého provozu jednotky 
pravidelně kontrolujte zabezpečení montáže.

• Nesedejte na jednotku a nepokládejte 
na ni cizí předměty. • Používejte jednotku pouze k určenému účelu.

PRODUKT MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁN SAMOSTATNĚ NA KONCI SVÉHO ŽIVOTA SLUŽEB.
NEODSTRAŇUJTE JEDNOTKU JAKO TŘÍDĚNÝ DOMÁCÍ ODPAD.
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ÚČEL
Jednotka je navržena tak, aby zajišťovala nepřetržitou mechanickou výměnu vzduchu v domech, kancelářích, hotelech, kavárnách, konferenčních sálech a dalších 
užitkových a veřejných prostorech a také rekuperaci tepelné energie obsažené ve vzduchu extrahovaném z prostor k ohřevu filtrovaného proudu nasávaného 
vzduchu.
Jednotka není určena k organizaci větrání v bazénech, saunách, sklenících, letních zahradách a dalších prostorách s vysokou 
vlhkostí.
Díky schopnosti šetřit energii na vytápění pomocí rekuperace energie je jednotka důležitým prvkem energeticky účinných prostor. 
Jednotka je součástí a není určena pro samostatný provoz. Je dimenzován na nepřetržitý provoz.
Přepravovaný vzduch nesmí obsahovat žádné hořlavé nebo výbušné směsi, odpařování chemikálií, lepkavých látek, vláknitých 
materiálů, hrubého prachu, sazí a olejových částic ani prostředí příznivé pro tvorbu nebezpečných látek (toxické látky, prach, patogenní 
zárodky).

JEDNOTKU NESMÍ PROVOZOVAT DĚTI NEBO OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, 
MENTÁLNÍMI NEBO SENZORICKÝMI KAPACITAMI NEBO TAKOVÉ BEZ VHODNÉHO

VÝCVIK.
JEDNOTKA MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA A PŘIPOJENA POUZE SPRÁVNĚ KVALIFIKOVANOU

OSOBA PO VHODNÉM PŘEHLEDU.
VÝBĚR UMÍSTĚNÍ INSTALACE JEDNOTKY MUSÍ PŘEDCHÁZET Neautorizovanému

PŘÍSTUP NEDOHLEDNĚNÝMI DĚTMI.

DODACÍ SADA

NÁZEV ČÍSLO
Vzduchotechnická jednotka

Uživatelský manuál

Montážní šablona
Upevňovací sada

Magnetický list
Klíč
Příruba pro přídavné hrdlo 
extraktu Balící box

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

DESIGNAČNÍ KLÍČ

Příklad označení: Freshbox E - 100 ERV

Série
Vzduchotechnická jednotka

Ohřívač
_ - bez topení

E - předehřívání

Jmenovitý vzduchový výkon [m 3/ h]

Typ obnovy
_ - rekuperace tepla

ERV - rekuperace tepla a vlhkosti
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TECHNICKÁ DATA

Jednotka je navržena pro aplikaci s okolní teplotou v rozmezí od +1 ° C do +40 ° C a relativní vlhkostí až 80 %.
Aby se zabránilo kondenzaci na vnitřních stěnách jednotky, je nutné, aby povrchová teplota pláště byla o 2–3 ° C výše
teplota rosného bodu přepravovaného vzduchu. Toto 
zařízení je hodnoceno jako elektrický spotřebič třídy I.
Přístup k nebezpečným částem a ochrana proti vniknutí vody:
• IP22 pro jednotku připojenou k vzduchovým kanálům;

• IP44 pro motory jednotek.
Konstrukce jednotky se neustále zlepšuje, proto se některé modely mohou mírně lišit od modelů popsaných v této příručce.

TEPLOTA VZDUCHOVÉHO VZDUCHU BY NEMĚLA BÝT VYŠŠÍ NEŽ +40 ° C A RELATIVNÍ
VLHKOST NESMÍ PŘEKROČIT 70%PŘED CELÝM ROZSAHEM TEPLOTY.

Parametry

Rychlost

Napětí jednotky [V/50 (60) Hz] 

Maximální výkon ventilátoru [W] 

Výkon předehřívače [W]

Maximální proud jednotky (bez ohřívače) [A] 

Maximální proud jednotky (s ohřívačem) [A] 

Maximální výkon vzduchu [m3/h]

Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m [dBA] 

Teplota přepravovaného vzduchu [° C]

Materiál pláště

Izolace [mm]
Extrahovat filtr

1 2
1 ~ 110-240

21
-

0,4
-

60
27

- 20 ...+40

Lakovaná ocel

10
G4

3 1 2
1 ~ 110-240

21
-

0,4
-

60
27

- 20 ...+40

Lakovaná ocel

10
G4

3 1 2
1 ~ 230

21
700
0,4
3.6
60
27

3 1 2
1 ~ 230

21
700
0,4
3.6
60
27

3

12 45 12 45 12 45 12 45

30
13

100
39

30
13

100
39

30
13

100
39

30
13

100
39

- 20 ...+40

Lakovaná ocel

10
G4

- 20 ...+40

Lakovaná ocel

10
G4

G4, F8
(Volitelný:
F8 C, H13)

G4, F8
(Volitelný:
F8 C, H13)

G4, F8
(Volitelný:
F8 C, H13)

G4, F8
(Volitelný:
F8 C, H13)

Napájecí filtr

Průměr připojeného vzduchového potrubí [mm] 

Hmotnost [kg]

Účinnost rekuperace tepla [%]

100
31
92

100
31
89

100
31
92

100
31
8998

Protiproud

89 96 83 98

Protiproud

89 96 83
Protiproud

Entalpie
Protiproud

EntalpieTyp výměníku tepla
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200 mm

257 mm590 mm

400 mm

JEDNOTNÝ NÁVRH A PROVOZNÍ ZÁSADA

Extrahujte mřížku

Další výstupní hrdlo pro 
připojení vzduchového potrubí

z koupelny
Zásobovací ventilátor

Senzor vlhkosti nebo CO 2 senzor
(k dispozici samostatně)

Zástrčka

Extrahovat filtr G4

Koncový spínač

F8 napájecí filtr

Protiproudý výměník tepla Kontrolní panel

Řídící jednotka
Zámek

Napájecí filtr G4
Přívodní hrdlo

Odsávací hrdloVenkovní
čidlo teploty vzduchu Senzor teploty

pro ochranu proti zamrznutí výměníku tepla(Freshbox E-100)

Automatický výfuk
žaluzie
Extrahujte ventilátor

Předehřívač nasávaného vzduchu

(Freshbox E-100)

Automatické napájení
žaluzie Vypouštěcí pánev

• Teplý odsávaný vzduch z místnosti proudí do jednotky, kde je filtrován odsávacím filtrem, poté vzduch proudí výměníkem tepla a je odsáván 
ven odsávacím ventilátorem. Studený čerstvý vzduch zvenčí proudí do jednotky, kde je čištěn přívodním filtrem. Poté filtrovaný vzduch 
proudí výměníkem tepla a přesune se do místnosti s přívodním ventilátorem. Tepelná energie teplého odváděného vzduchu se přenáší na 
čistý nasávaný čerstvý vzduch zvenčí a ohřívá ho. Proudy vzduchu jsou zcela oddělené. Rekuperace tepla minimalizuje tepelné ztráty, což 
snižuje náklady na vytápění prostor v chladném období.
Jednotky Freshbox E-100 jsou vybaveny předehřívačem přiváděného vzduchu s automatickou ochranou proti přehřátí. Předehřívač 
je umístěn před výměníkem tepla a je určen k ochraně před zamrznutím. Když je teplota nasávaného vzduchu nižší než -3 ° C, 
předehřívač automaticky ohřívá nasávaný vzduch, takže průměrná teplota odpadního vzduchu za výměníkem tepla není nižší než + 
5 ° C. Ohřívač se automaticky zapíná a vypíná teplotním čidlem.
Ochrana proti zamrznutí výměníku tepla u modelů Freshbox 100 bez předehřívače je dosažena automatickým snížením otáček přívodního 
ventilátoru podle údajů ze snímače odtahu vzduchu. Odsávací ventilátor běží maximální rychlostí.

•

•
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• Teplotní rozdíly mezi proudy přiváděného a odváděného vzduchu v jednotkách s polystyrenovými výměníky tepla vedou k tvorbě 
kondenzátu. Kondenzát se shromažďuje v odtokové vaně a je odváděn ven odtokovým potrubím potrubím pro odpadní vzduch. V 
jednotkách vybavených entalpickým výměníkem tepla se netvoří kondenzát, protože vlhkost se přenáší z jednoho proudu vzduchu do 
druhého přes membránu.
Žaluzie se automaticky otevírají při zapnutí motorů a zavírají se při vypnutí motorů.
K jednotce lze namontovat další výstupní hrdlo pro připojení potrubí pro odvod vzduchu z dalších prostor, např. Z koupelny.

•
•

EXTRAKTNÍ VZDUCH EXTRAKTNÍ VZDUCH
NABÍJEJTE VZDUCH NABÍJEJTE VZDUCH

PŘIJÍMEJTE VZDUCH PŘIJÍMEJTE VZDUCH

VYPUSTIT VZDUCH VYPUSTIT VZDUCH

INSTALACE A NASTAVENÍ

PŘED INSTALACÍ JEDNOTKY SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

PŘI INSTALACI JEDNOTKY ZAJIŠTĚTE POHODLNÝ PŘÍSTUP
ÚDRŽBA A OPRAVA.

Minimální vzdálenosti od jednotky k povrchům

min. 300 mm min. 300 mm

7
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ŠABLONA MONTÁŽE

DALŠÍ DÍRA!
VRTĚTE POUZE O ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA!

Otvor 120 mm pro vzduchový kanál Ø 100 mm

Vyplňte mezery mezi stěnou a vzduchovými kanály
s montážní pěnou

DALŠÍ DÍRA!
VRTĚTE POUZE O ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA!

Otvor 120 mm pro vzduchový kanál Ø 100 mm

Vyplňte mezery mezi stěnou a vzduchovými kanály
s montážní pěnou

77

Vstup napájecího kabelu

158,5 230
4 otvory (Ø 8 a 90 mm hluboké)

ve zdi vyrobené pomocí 
montážní šablony

4 otvory ve zdi o 
hloubce 8 a 90 mm 91

Vstup napájecího kabelu

2 otvory (Ø 120 mm) pro vzduchové potrubí Ø 100 mm
Vyplňte mezery mezi stěnou a 
vzduchovými kanály montážní pěnou

170 188,5
73,5

2 otvory (Ø 120 mm) pro vzduchové potrubí Ø 100 mm

Vyplňte mezery mezi stěnou a 
vzduchovými kanály montážní pěnou

400

547

MONTÁŽ JEDNOTKY

PŘED MONTÁŽÍ SE ZJISTĚTE, ŽE SKŘÍŇ NEOBSAHUJE ŽÁDNÝ ZAHRANIČNÍ
OBJEKTY (např. FÓLIE, PAPÍR).

JEDNOTKA MUSÍ BÝT MONTÁŽ NA PLÁNOVANÝ POVRCH.

MONTÁŽ JEDNOTKY NA JEDNODUCHÝ POVRCH MŮŽE VEDIT SKŘÍŇ JEDNOTKY
Narušení a narušení provozu.

1. Označte a vyvrtejte do zdi otvory pomocí montážní 
šablony. Upevněte montážní šablonu na zeď 
samolepicí páskou na požadované úrovni. Pomocí 
montážní šablony vytvořte značky pro vyvrtání otvorů 
pro vzduchové kanály, pro montáž jednotky a pro 
vstup napájecího kabelu. Před instalací veďte 
potřebné kabely a vodiče na místo montáže jednotky.

8
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2.1. Odstraňte montážní šablonu a vyvrtejte dva průchozí otvory 
o průměru 120 mm pro kruhové vzduchové kanály.
Při montáži jednotky s přídavným odsávacím hrdlem 
připravte ve stěně otvor pro spojovací koleno a pro 
pokládku obdélníkového vzduchového potrubí.
Spojovací koleno, obdélníkové a kulaté vzduchové kanály 
jsou k dispozici samostatně.
Kulaté vzduchové kanály jsou součástí dodávky 
větrací digestoře.
K montáži jednotky vyvrtejte otvory (Ø 8 mm, hloubka 90 
mm). Namontujte rozpínací kotvy, odstraňte perforované 
výplně vzduchových kanálů z montážní šablony a pomocí 
samolepicí pásky nainstalujte montážní šablonu zpět.

A

2.2. Odřízněte vzduchové kanály požadované délky. Všimněte si 
toho, že konec teleskopického vzduchového potrubí musí 
vyčnívat na vzdálenost, která umožňuje instalaci vnějšího 
větracího krytu. Podrobnosti naleznete v instalačním návodu k 
ventilační digestoři.
Vnější ventilační digestoř je k dispozici samostatně.

3. Chcete -li nainstalovat vzduchové kanály, upevněte na stěnu 
šablonu pro montáž. Zasuňte vzduchové kanály do odpovídajících 
otvorů montážní šablony. Pro odvod kondenzátu nainstalujte 
vzduchové potrubí s minimálním sklonem 3 mm.
Chcete -li jednotku nainstalovat s přídavným hrdlem, 
vložte spojovací koleno do připraveného otvoru ve zdi a 
zarovnejte otvor pro montážní šablonu s kulatým 
koncem spojovacího ohybu.
Připojte obdélníkový kanál ke spojovacímu ohybu.

4. Prostor mezi vzduchovody a stěnou vyplňte montážní 
pěnou přes speciálně navržené otvory v montážní 
šabloně. Počkejte, až montážní pěna ztvrdne, poté 
sundejte montážní šablonu a odstraňte přebytečný 
materiál. Odřízněte vyčnívající části vzduchového potrubí, 
aby byly v jedné rovině s povrchem stěny.

9
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5. Chcete -li nainstalovat další odtahový nástavec, vytáhněte 
zástrčku na zadní části jednotky.
Uvolněte šrouby, vyjměte zátku a upevněte přírubu na 
místo pomocí šroubů.

6. POZOR!
Před upevněním jednotky na zeď nainstalujte 
předehřívač kondenzátu (viz Uživatelská příručka 
elektrického ohřívače).

Propojovací kabely ohřívače, čidla venkovní 
vlhkosti nebo čidla CO2 zasuňte do řídicí 
jednotky odpovídajícími otvory na zadní stěně 
jednotky.

Otevřete jednotku.

Uvolněte šrouby zajišťující štítovou desku a 
sejměte ji.
Demontujte výměník tepla.
Zvedněte jednotku a vložte hrdla do odpovídajících 
vzduchových kanálů instalovaných ve zdi.

•
•

•
•

POZOR!
Pokud není nainstalován přídavný vývod, 
vyjměte magnetickou zátku z mřížky extrakce.

• Upevněte jednotku na zeď pomocí dodaných šroubů a 
hmoždinek.
Namontujte výměník tepla zpět do jednotky. 
Namontujte na držák snímač vlhkosti nebo CO2 (k 
dispozici samostatně).
Proveďte elektrická připojení, viz „Připojení k 
elektrické síti“.
Sestavte jednotku v opačném pořadí.

•
•

•

•

7. Upevněte jednotku na zeď pomocí dodaných 
šroubů a rozpínacích kotev.
Namontujte zpět výměník tepla a zavřete dvířka 
jednotky. Odřízněte část odtokové trubky vyčnívající 
ven na délku nejvýše 10 mm.
Upevněte vnější digestoř na vnější stěnu budovy 
(viz návod k instalaci ventilační digestoře).

10 mm

10
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PŘIPOJENÍ K NAPÁJECÍM SÍTÍM

VYPNĚTE NAPÁJENÍ PŘED NÍM JAKÝMKOLI PROVOZEM S JEDNOTKOU. JEDNOTKA MUSÍ 
BÝT PŘIPOJENA K NAPÁJENÍ NAPÁJENÍM KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM.

JMENOVITÉ ELEKTRICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY SE DÁVAJÍ
ŠTÍTEK VÝROBCE.

PŘIPOJENÍ DALŠÍCH VNĚJŠÍCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ
•
•

Jednotka je dimenzována pro připojení k elektrické síti 1 ~ 230 V/50 (60) Hz.
Jednotka musí být připojena k elektrické síti pomocí izolovaných elektrických vodičů (kabely, vodiče). Výběr skutečného průřezu 
vodiče musí být založen na maximálním zatěžovacím proudu, maximální teplotě vodiče v závislosti na typu vodiče, izolaci, délce a 
způsobu instalace.
Externí napájecí zdroj musí být vybaven automatickým jističem zabudovaným do stacionárního vedení pro otevření 
elektrického obvodu v případě přetížení nebo zkratu. Místo instalace jističe musí zajistit rychlý přístup pro nouzové 
vypnutí jednotky. Vypínací proud automatického jističe QF musí překročit maximální proudový odběr jednotky (viz 
tabulka technických údajů). Doporučený vypínací proud jističe je další proud v řadě standardního vypínacího proudu 
následující po maximálním proudu připojené jednotky. Automatický jistič není součástí dodávky.

•

Schéma zapojení přídavných ovládacích prvků v řídicí jednotce

1
L

2
N.

3
PE

4
Los Angeles

5
PK

6 7 8 9 10 11 12 13 PK HH 
YN YL L1 N1 PE1

V řídicí jednotce je implementováno připojení 
dalších externích ovládacích kontaktů. Pro 
přístup k řídicí jednotce otevřete dvířka jednotky, 
uvolněte šrouby upevňující stínění a sejměte je.

QF* 2 1 2 1 LN PE

A4*L N. PE
230 V stř PK1* RH1*

Schéma zapojení senzoru CO2 uvnitř jednotky

Připojení senzoru vlhkosti nebo senzoru CO2 k řídicí 
jednotce pomocí kabelu, který je připevněn k držáku.

1 2 3

+
CO2* B1*

Označení Název jednotky Poznámka

RH1*
B1* nebo CO2*

A4*
РК1*
QF*

Připojení kontaktního senzoru vlhkosti nebo CO2 v řídicí jednotce 

Připojení kontaktního senzoru vlhkosti nebo CO2 pomocí kabelu 

Topné těleso pro ohřev kondenzátu

Kontakt z ústředny požární 

signalizace Automatický jistič

Během instalace odstraňte propojku

* Navíc připojená zařízení se kupují samostatně.
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OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY

Jednotka se ovládá pomocí ovládacího panelu na skříni jednotky a dálkového ovladače.
Nástěnný ovládací panel Dálkové ovládání

My. Zapnutí/vypnutí jednotky

Rychlost 3

Rychlost 2

Rychlost 1

Tlačítko je neaktivníRT
88: 88 h Tlačítko je neaktivní ive

TIMER ON
ČASOVAČ VYPNUTÍ

SOUBOR 88 C
Časovač zapnutí/vypnutí Plánovaný provoz zapnut

Tlačítko je neaktivní

Regulace otáček ventilátoru

Provozní režim jednotky
(viz podrobnosti níže)

Zapnutí/vypnutí jednotky

1. Zapnutí/vypnutí jednotky.

Aktivace/deaktivace jednotky:

pomocí tlačítka Unit On/Off 
pomocí tlačítka Unit On/Off

•
•

z ovládacího panelu z 
dálkového ovladače.

Když je jednotka vypnutá, na displeji ovládacího panelu se zobrazí:

•
•
•
•
•

Pokojová teplota
Den v týdnu
Čas
Indikace vypnutého režimu

The
Synchronně se odpočítávání chlazení ohřívače zobrazuje v min: s.

a v režimu chlazení ohřívače svítí.

Když je jednotka zapnutá, displej ovládacího panelu ukazuje:
•
•
•
•
•

Pokojová teplota
Den v týdnu
Čas
Stav rychlosti ventilátoru

Stav časovače

• Indikátor se rozsvítí, když je zapnutý časovač

•
•

Indikátor
Informace o stavu ohřívače. Indikátor

se rozsvítí, když je časovač vypnutý
se rozsvítí, když je ohřívač zapnutý

2. Ovládání provozních režimů.
Regulace otáček ventilátoru:

• Z ovládacího panelu: stiskněte

• Z dálkového ovladače: stiskněte

pro zvýšení rychlosti popř jej snížíte (rychlost 1 - rychlost 2 - rychlost 3).

nastavit rychlost 1 pro nastavení rychlosti 2 a nastavit rychlost 3.

Na ovládacím panelu se zobrazí aktuální rychlost ventilátoru:

•
•
•

indikátor - indikátor 

rychlosti 1 - indikátor 

rychlosti 2 - rychlost 3

12
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3. Časovač.

Časovač je navržen tak, aby přepnul ventilátory na maximální rychlost s následným automatickým resetem na předchozí rychlost po nastaveném čase
období, od 20 do 60 minut. 
Zapnutí/vypnutí časovače:

Na ovládacím panelu: stiskněte a podržte• , poté stiskněte . Jedním stisknutím tlačítka nastavíte časovač na 20 minut, každé další
stisknutím prodloužíte nastavení časovače o 10 minut. Maximální nastavení časovače je 60 minut. Stisknutím a podržením 
časovač vypnete.
Z dálkového ovladače: stiskněte

na 3 sekundy do

• pro zapnutí časovače na 20 minut. Časovač vypnete vypnutím jednotky stisknutím .
4. Ochrana výměníku proti zamrznutí.

Jednotka bez topení Jednotka s předehřívačem

Pokud je teplota odpadního vzduchu za výměníkem tepla nižší než Když je teplota nasávaného vzduchu nižší než -3 ° C, ohřívač
+ 5 ° C (tovární nastavení), přívodní ventilátor běží 25 % z maximálních otáček a automaticky ohřívá nasávaný vzduch, takže 
průměrný výfukový ventilátor běží na maximální otáčky. Když teplota překročí teplotu vzduchu za výměníkem tepla je
+ 5 ° C, jednotka se vrátí do předchozího provozního režimu. ne pod +5 ° C.

VAROVÁNÍ! POKUD JE OHŘÍVAČ PO DOBU VYPNUTÍ JEDNOTKY, Fanoušci POKRAČUJÍ VE SPOUŠTĚNÍ COOL
OHŘÍVAČ. INDIKÁTOR SVÍTÍ SE. VYPNUTÍ FANOUŠKŮ JE 0,5-2 MINUT ZÁVISLÉ NA

JEDNOTKOVÝ MODEL.

5. Nastavení parametrů jednotky.

VAROVÁNÍ!
ZMĚNA VÝSLEDKŮ NASTAVENÍ JEDNOTKY VE ZTRÁTĚ TOVÁRNÍCH 

NASTAVENÍ! ÚPRAVA FANSPEED JE MOŽNĚ Z OVLÁDACÍHO PANELU!

Režim nastavení rychlosti ventilátoru.

Během nastavení jednotky lze plynule upravovat kapacitu rychlosti 1, rychlosti 2 a rychlosti 3. Pro vstup do úpravy kapacity FanCapacity
režim, vypněte jednotku. Poté stiskněte a podržte na ovládacím panelu a podržte stisknuto po dobu 3 sekund.

Přístup do režimu úpravy kapacity ventilátoru je potvrzen na 
displeji ovládacího panelu.

Chcete -li vybrat požadovanou rychlost, kterou chcete upravit, použijte

a indikátory

• a .
Při výběru nastavitelné rychlosti se zvolená rychlost zobrazí pomocí indikací

, nebo
Chcete -li upravit kapacitu napájecího ventilátoru, stiskněte a 

podržte tlačítko zrychlení nebo jej snižte. Každé stisknutí

.
• a poté stiskněte

a zvyšuje nebo snižuje
nastavit ventilátor

rychlost ventilátoru napájení o 1 %. Pokud 

rychlost ventilátoru.

je stisknuto, indikátory na displeji ukazují aktuální napájení

• Chcete -li upravit kapacitu odsávacího ventilátoru, stiskněte a podržte . Při držení rychlost upravíte stisknutím pro nastavení zrychlení a
pro nastavení rychlosti dolů. Každé stisknutí a zvyšuje nebo snižuje rychlost odtahového ventilátoru o 1 %. Li je stisknuto,

indikátory na displeji zobrazují aktuální rychlost odsávaného ventilátoru.

Chcete -li opustit režim nastavení rychlosti ventilátoru a uložit změny, stiskněte 

Nastavení rychlosti ventilátoru není možné pomocí dálkového ovladače.

.

Chcete -li obnovit tovární nastavení, přejděte do režimu nastavení rychlosti ventilátoru, synchronně stiskněte a podržte

a na 3 sekundy. Tovární 
nastavení rychlosti ventilátoru:
•
•
•

rychlost 1 - 30 %
rychlost 2 - 60 %
rychlost 3 - 100 %

13
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6. Zobrazení naměřených hodnot teplotního senzoru.

Chcete -li vstoupit do režimu zobrazení naměřených hodnot ze snímače, vypněte jednotku. Poté 

stiskněte alespoň na 3 sekundy.

a současně je podržte na ovládacím panelu

Indikátory SOUBOR a rozsvítí se v zobrazovacím režimu Čtení senzorů.
• Chcete -li zobrazit aktuální hodnoty teplotního senzoru, stiskněte a podržte .

• lis
displej ovládacího panelu.

Chcete -li režim nastavení senzoru ukončit, stiskněte

pro zobrazení kódu modelu řídicí desky a kódu verze softwaru na

• .

7. Indikace výměny filtru.
Po uplynutí životnosti filtru (3 000 hodin) se teplota provozního režimu normálně zobrazená na displeji ovládacího 
panelu nahradí indikací potřeby výměny filtrů.

• Když indikátor výměny filtru
a odpojte jej od napájení. Poté vyměňte filtry (viz pořadí v části «Technická 
údržba»).

je aktivní, vypněte jednotku stisknutím

• Poté jednotku zapněte stisknutím na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání

řízení. Poté stiskněte a současně resetujte počítadlo hodin.

8. Nastavení data/času.
•
•

Vypněte jednotku.
Chcete -li vstoupit do režimu nastavení data/času, stiskněte a podržte. Zatímco 

držíte stisknuté, vyberte parametr pro úpravu stisknutím

. Poté stiskněte na ovládacím panelu.

a . Upravený parametr bliká.•
Parametry nastavení data/času jsou uspořádány v následujícím pořadí:

1 minuta
2. Hodina

3. Den v týdnu
4. Datum

5. Měsíc
6. Rok

•
•

Stisknutím nastavte požadovanou hodnotu zvoleného parametru a na ovládacím panelu.
Režim nastavení data/času ukončíte stisknutím .

9. Režim ScheduledOperation.
• stiskněte a podržte

je aktivován režim plánovaného provozu. Stisknutím a podržením a následným stisknutím na ovládacím panelu 
deaktivujete režim plánovaného provozu.
Z dálkového ovládání se režim plánovaného provozu aktivuje/deaktivuje stisknutím tlačítka 
Časový spínač má vyšší prioritu než plánovaný provoz.

, poté stiskněte na ovládacím panelu aktivujte režim plánovaného provozu. Indikátor se rozsvítí, když

•
•
•

.

14
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10. Nastavení režimu ScheduledOperation.
Každý den v týdnu má čtyři položky. Čas přepnutí jednotky na nastavenou rychlost a zapnutí nebo vypnutí ohřívače lze nastavit pro každou z nich
vstup.

Chcete -li vstoupit do nastavení režimu plánovaného provozu, vypněte jednotku stisknutím• na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání

řízení.
stiskněte a podržte• na ovládacím panelu a poté stiskněte .

Den v týdnu
Vstup

číslo Ohřívač
postaveníMy.

Čas

- Topení vypnuto

- Topení ZAPNUTO

Rychlost ventilátoru

•
•

stiskněte a podržte pro výběr parametrů plánované operace a vyberte požadovaný parametr pomocí a .
Stisknutím tlačítka nastavte požadovanou hodnotu a .

Parametry plánované operace:
Vstupní číslo - každý den v týdnu má čtyři 
položky. Den v týdnu - nastavení dne v týdnu.
Stav ohřívače - nastavení stavu ohřívače pro aktuální položku: - zapnuté topení, - topení vypnuto.

- rychlost 2, - rychlost 3,Rychlost ventilátoru - nastavení rychlosti ventilátoru pro aktuální 

záznam: Čas - nastavení času pro aktuální záznam.

- rychlost 1, - vypnuto.

•
•

Chcete -li zkopírovat nastavené položky na další den, stiskněte a podržte a stiskněte . Kopírování od neděle do pondělí není možné.
lis na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači ukončíte režim nastavení plánovaného provozu.

Příklad programování plánované operace
Ve výchozím nastavení je režim plánovaného provozu nastaven na teplé období. 
Při výběru tohoto režimu pro chladná období nastavte stav ohřívače.

Vstupní číslo
Den

týden
1

Režim

2

Režim

3

Režim

4

Režim
Ohřívač
postavení

Ohřívač
postavení

Ohřívač
postavení

Ohřívač
postavení

Doba spuštění Doba spuštění Doba spuštění Doba spuštění

Mo.

Tu.

My.

Th.

Fr.

Sa.

Su.

07:00

07:00

07:00

07:00

07:00

10:00

10:00

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

12:00

12:00

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 2

rychlost 2

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

rychlost 2

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

22:00

22:00

22:00

22:00

22:00

23:00

23:00

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 1

rychlost 1

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO
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11. Alarmy.
V případě alarmu se jednotka vypne a na ovládacím panelu se zobrazí indikátory alarmu.

Senzor teploty
porucha

Ochrana proti zamrznutí

průlom senzoru

POPLACH INDIKACE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Porucha snímače 
venkovní teploty

Pro další informace kontaktujte 
Prodávajícího.

Pro další informace kontaktujte 
Prodávajícího.

Prasknutí senzoru ochrany proti zamrznutí

TECHNICKÁ ÚDRŽBA

PŘEDtím ODPOJTE JEDNOTKU Z NAPÁJENÍ
JAKÉKOLI ÚDRŽBY!

Údržba jednotky je vyžadována 3-4krát ročně. Údržba zahrnuje pravidelné odstraňování prachu z povrchů, čištění a 
výměnu filtrů a suché čištění ventilátorů.
Údržba zahrnuje obecné čištění jednotky a následující operace:
1. Údržba filtru (3–4krát za rok).
Špinavé filtry zvyšují odpor vzduchu v systému a snižují objem přiváděného vzduchu.
•
•
•

Odstraňte ucpané filtry z jednotky: 
Vyčistěte filtr F8 vysavačem.
Chcete -li filtry G4 vyjmout k čištění, odstraňte pružné svorky, které je upevňují, a tahejte filtry, dokud nesejdou z vodítek. Vyčistěte 
filtry vodou a nechte je uschnout. Po úplném zaschnutí filtry smontujte zpět v opačném pořadí.
Nainstalujte filtry zpět do jednotky.•

Filtry vyžadují čištění nejméně 3-4krát ročně. V případě nových filtrů kontaktujte prodejce.

2. Údržba výměny tepla (jednou ročně).
I v případě pravidelné údržby filtrů se na bloku výměníku tepla může hromadit prach. Aby byla zachována vysoká účinnost 
rekuperace tepla, je nutné pravidelné čištění. Doporučuje se pravidelné chemické čištění. Použijte vysavač s úzkou hubicí. 
Vyjměte ucpaný výměník tepla z jednotky, vyčistěte jej vysavačem a nainstalujte výměník tepla zpět do jednotky.

16



Freshbox 100 www.blaubergventilatoren.de

3. Údržba ventilátoru (jednou ročně).
I v případě pravidelné údržby filtrů se uvnitř ventilátorů může nahromadit prach a snížit výkon ventilátoru a přívod vzduchu. Očistěte ventilátor hadříkem 
nebo měkkým kartáčem. Nepoužívejte vodu, agresivní rozpouštědla nebo ostré předměty, protože by mohly poškodit oběžné kolo.

4. Technická údržba napájecí mřížky (dvakrát ročně).
Mřížka přívodu se může ucpat listy a jinými předměty, což může snížit výkon jednotky. Dvakrát ročně zkontrolujte přívodní mřížku a 
podle potřeby ji vyčistěte.

5. Technická údržba systému vzduchových potrubí (každých 5 let).
Dokonce i pravidelné plnění všech výše popsaných údržbových operací nemusí zcela zabránit hromadění nečistot ve vzduchových potrubích, 
což snižuje kapacitu jednotky. Údržba potrubí znamená pravidelné čištění nebo výměnu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM MOŽNÉ DŮVODY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen, v opačném případě 
odstraňte problém s chybou připojení.

Ventilátory se nespustí. Žádné napájení.

Ucpání filtru extraktu. Vyčistěte nebo vyměňte filtr odsávání.

Zkontrolujte výměník tepla, zda není namrzlý. V případě potřeby zastavte provoz 

jednotky a počkejte, dokud se led nerozpustí.
Studený přiváděný vzduch. Námraza výměníku tepla.

Porucha ohřívače. Kontaktujte prodejce.

Filtry, ventilátory nebo výměník 
tepla jsou ucpané. Vyčistěte nebo vyměňte filtry, vyčistěte ventilátory a výměník tepla.

Nízký průtok vzduchu.
Zkontrolujte, zda nedochází k volnému otevírání difuzorů a žaluzií,Ventilační systém je ucpaný
zkontrolujte výfukový kryt a přívodní mřížku a v případě potřeby je 
vyčistěte. Zajistěte, aby vzduchové kanály byly čisté a neporušené.

nebo poškozené.

Oběžná kola ventilátoru jsou ucpaná. Vyčistěte oběžná kola.
Hluk, vibrace.

Šroubové spojení je uvolněné. Utáhněte upevňovací šrouby.

Únik vody. Odtoková trubka je ucpaná. Kontaktujte prodejce.

PŘEDPISY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY
• Jednotku skladujte v originálním balení výrobce v suchém uzavřeném větraném prostoru s teplotním rozsahem od +5 

° C do +40 ° C a relativní vlhkostí až 70 %.
Skladovací prostředí nesmí obsahovat agresivní páry a chemické směsi způsobující korozi, izolaci a deformaci těsnění.

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

•

•
•
•

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

Záruční oprava nezahrnuje:
•
•
•

instalace/demontáž 
jednotky pro běžnou 
technickou údržbu

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

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

součástmi, které uživatel dříve demontoval.
Neshoda modelu jednotky a značky s informacemi uvedenými na obalu jednotky a v uživatelské příručce. 
Neschopnost uživatele zajistit včasnou technickou údržbu jednotky.
Vnější poškození skříně jednotky (s výjimkou vnějších úprav požadovaných pro instalaci) a vnitřních součástí způsobených 
uživatelem.
Redesign nebo technické změny jednotky.
Výměna a použití jakýchkoli sestav, dílů a součástí neschválených výrobcem. Zneužití 
jednotky.
Porušení instalačních předpisů jednotky uživatelem. 
Porušení regulačních předpisů jednotky uživatelem.
Připojení jednotky k elektrické síti s napětím odlišným od napětí uvedeného v uživatelské příručce. 
Porucha jednotky v důsledku přepětí v napájecí síti.
Volitelná oprava jednotky uživatelem.
Opravy jednotky jakoukoli osobou bez povolení výrobce. 
Uplynutí záruční doby na jednotku.
Porušení přepravních předpisů jednotky uživatelem. 
Porušení skladovacích předpisů jednotky uživatelem. 
Nesprávné kroky vůči jednotce spáchané třetími stranami.
Rozbití jednotky v důsledku okolností nepřekonatelné síly (požár, povodeň, zemětřesení, válka, nepřátelské akce všeho druhu, blokády). Chybějící 
těsnění, pokud to stanoví uživatelská příručka.
Neodeslání uživatelské příručky s datovým razítkem nákupu jednotky. 
Chybějící doklady o platbě potvrzující nákup jednotky.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ŽÁDOSTI O ZÁRUKU UŽIVATELE SE PODLÉHAJÍ PŘEZKUMU PŘED 
PŘEDSTAVENÍM JEDNOTKY, PLATEBNÍHO DOKUMENTU A NÁVODU PRO UŽIVATELE

SE ZNAČKOU DATUM ZAKOUPENÍ.
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CERTIFIKÁT O PŘIJETÍ

Typ jednotky

Modelka

Sériové číslo

Datum výroby

Vzduchotechnická jednotka

Freshbox_______100___________

Inspektor kvality
Razítko

INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající

Adresa

Telefonní číslo

E-mailem

Datum nákupu

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

Podpis zákazníka Razítko prodejce

INSTALAČNÍ OSVĚDČENÍ
Jednotka Freshbox_______100___________ je instalována podle požadavků uvedených v
tento uživatelský manuál.

Jméno společnosti

Adresa

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

Instalační razítko

Podpis:

ZÁRUČNÍ KARTA

Typ jednotky

Modelka

Sériové číslo

Datum výroby

Datum nákupu

Záruční lhůta

Vzduchotechnická jednotka

Freshbox_______100___________

Prodávající
Razítko prodejce
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