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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 fungování, konstrukci a instalaci jednotky Vento 
Expert (Duo) A50/85/100 (Pro3) WV.2 a všech jejích modifikacích.
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 jinými prostředky v jakémkoli informačním 

vyhledávacím systému nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti.
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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 musí být považována za nejvážnější, 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 instalací odpojte 
jednotku od 
elektrické sítě.

• Vybalte jednotku opatrně.

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

• Jednotka musí být uzemněna!

• Neměňte délku napájecího 
kabelu podle vlastního 
uvážení.

• Neohýbejte napájecí kabel.
• Zabraňte poškození napájecího 
kabelu.
• Na napájecí kabel nepokládejte 

žádné cizí předměty.

• Neumísťujte napájecí 
kabel jednotky do 
blízkosti topných zařízení.

• Neprovozujte jednotku mimo 
teplotní rozsah uvedený v 
uživatelské příručce.

• Nepoužívejte jednotku v 
agresivním nebo 
výbušném prostředí.

• Při připojování jednotky k 
elektrické síti nepoužívejte 
poškozené zařízení ani kabely.
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• Nedotýkejte se ovládacích prvků jednotky 

mokrýma rukama.

• Instalaci a údržbu 
neprovádějte mokrýma 
rukama.

• Neumývejte jednotku 
vodou.
• Chraňte elektrické části 

jednotky před vniknutím vody.

• Před jakoukoli technickou 
údržbou odpojte jednotku 
od elektrické sítě.

• Nedovolte, aby jednotku 
obsluhovaly děti.

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

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

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

• Neotevírejte jednotku během 
provozu.

• V případě nepřetržitého provozu 
jednotky pravidelně kontrolujte 
zabezpečení montáže.

• Neblokujte vzduchové potrubí, když 
je jednotka zapnutá.

• Nesedejte si 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
Ventilátor je navržen tak, aby zajišťoval nepřetržitou mechanickou výměnu vzduchu v bytech, chatách, hotelech, kavárnách a dalších domácích a veřejných 
prostorách. Ventilátor je vybaven regenerátorem, který umožňuje přívod čerstvého filtrovaného vzduchu ohřátého pomocí rekuperace tepelné energie z 
odsávaného vzduchu. Ventilátor je určen k montáži pod omítku na zeď.
Jednotka je dimenzována na nepřetržitý provoz bez odpojení od napájení.

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 DOHLEDOVANÝCH DĚTÍ.

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).

DODACÍ SADA

NÁZEV
ČÍSLO

Vento Expert Vento Expert Duo

Vnitřní jednotka ventilátoru Vzduchové 

potrubí

Oddělovač proudění vzduchu

Materiál pohlcující zvuk 
Sestavená kazeta
Vnější ventilační digestoř
Dálkové ovládání
Kartonová šablona
Upevňovací sada

Foamwedges
Uživatelský manuál

Pokyny k instalaci digestoře Balící 
box

1 ks
1 ks

-
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

2 balení
1 set
1 ks
1 ks
1 ks

1 ks
1 ks

3-6 ks
-

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

2 balení
1 set
1 ks
1 ks
1 ks

DESIGNAČNÍ KLÍČ

Vento Expert A -85 -1 Pro3 W V.2
Verze jednotky

V.2: Lze ovládat pomocí Wi-Fi, připojení k počítači není nutné

Typ řídicího systému

Ž: Wi-Fi připojení ventilátorů
Dostupnost ochranných rolet
_: model s automatickými ochrannými roletami
Pro3: model bez automatických žaluzií, s ručním blokováním proudění vzduchu
Úprava předního panelu
1: plochý přední panel

Jmenovitý vzduchový výkon [m 

3/ h] Tvar sekce vzduchovodu
A: kolo
Řada ventilátorů
Expert: řada reverzibilních ventilátorů s jednosměrným prouděním vzduchu
Expert Duo: řada reverzibilních ventilátorů s obousměrným prouděním vzduchu
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TECHNICKÁ DATA

Jednotka je určena pro vnitřní použití za následujících podmínek:
• pro Vento Expert: teplota venkovního vzduchu od -20 ˚C (-4 ° F) do +40 ˚C (104 ° F) a relativní vnitřní vlhkost do 50 %
• pro Vento Expert Duo: teplota venkovního vzduchu od -15 ˚C (5 ° F) do +40 ˚C (104 ° F) a relativní vnitřní vlhkost do 65 % Jednotka má 
třídu ochrany II proti úrazu elektrickým proudem a nesmí být uzemněn.
Přístup k nebezpečným částem a ochrana proti vniknutí vody je IP24.
Konstrukce jednotky se neustále vylepšuje, takže některé modely se mohou mírně lišit od modelů popsaných v této příručce.

Technické údaje jsou uvedeny na výkonovém štítku na skříni jednotlivě pro každou ventilační jednotku.

Tloušťka stěny je nad minimem Tloušťka stěny je minimální

Délka vzduchového potrubí

tloušťka stěny

Délka vzduchového potrubí

tloušťka stěny

Vnější ventilace
kapuce

Vnější ventilace
kapuce

L L

A Kazeta

Přední panel

A Kazeta

Přední panel

A: vyčnívající část vzduchového potrubí na vnější stěně. Záleží na použitém 
typu větracího krytu.
L: délka kazety. Záleží na modelu ventilátoru.

Model ventilátoru L [mm]

250
355
280

Vento Expert A50/85-1 (Pro3) WV.2 

Vento Expert A100-1 (Pro3) WV.2 

Vento Expert Duo A30-1WV.2Délka vzduchového potrubí a dodaný model větrací digestoře závisí na 
modelu ventilátoru (viz klíč s označením, strana 5).
Celkové a připojovací rozměry vnějšího větracího krytu, hodnota 
vyčnívající části vzduchového potrubí na vnější straně A a montážní 
kroky pro vnější kryt jsou uvedeny v montážním návodu k vnějšímu 
odsavači.

Celkové rozměry předního panelu jsou uvedeny níže

Vento Expert Vento Expert Duo

207 207

138 138

285
137 137

235 68 85 85
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NÁVRH A FUNKCE

Ventilátor se skládá z vnitřní jednotky s ozdobným předním panelem, kazety, vzduchového potrubí s podložkou pohlcující zvuk a vnější větrací 
kapuce.
Patrona je základní funkční částí ventilátoru. Patrona se skládá z ventilátorů, regenerátoru a dvou filtrů, které zajišťují hrubou filtraci 
vzduchu a zabraňují vnikání prachu a cizích předmětů do regenerátoru a ventilátoru.
Vnitřní jednotka je vybavena automatickými vzduchovými klapkami, které se zavřou při vypnutí ventilátoru a zabraňují zpětnému proudění vzduchu.
Vento Expert Duo je vybaven sadou odlučovačů proudění vzduchu. Konstrukce dodávaného větracího krytu zajišťuje opačný směr proudění odsávaného 
a přiváděného vzduchu.
Ventilační digestoř musí být nainstalována na vnější stěně, aby se zabránilo vniknutí vody a cizích předmětů do jednotky.

Vnější ventilační digestoř
Zabraňuje vniknutí vody a cizích předmětů do ventilátoru. Každý 

model ventilátoru má odpovídající model větracího krytu.

Materiál pohlcující zvuk
Vrstva materiálu absorbujícího zvuk pro tlumení hluku

generované během provozu ventilátoru.

Vento Expert kazeta
Konstrukce sestávající z ventilátorů, regenerátoru a vzduchových filtrů.

Vytváří proudění vzduchu a zajišťuje rekuperaci tepla.

Odlučovače vzduchu
Navrženo pro oddělení přívodních a 
odvodních proudů vzduchu.

Zadní část vnitřní jednotky
Jednotka obsahuje desku pro ovládání obvodů a

základní ovládací prvky umístěné na boční části.
Vzduchové potrubí

Plastové vzduchové potrubí.

Kazeta Vento Expert Duo
Konstrukce sestávající z ventilátorů a regenerátorů. 
Vytváří proudění vzduchu a zajišťuje rekuperaci tepla.

Zadní část vnitřní jednotky
Jednotka obsahuje ovládací desku obvodu a základní ovládací prvky umístěné na boční části.

Filtry
Vyčistěte vzduch proudící 
ventilátorem od prachu a 
cizích předmětů.
Zabraňte kontaminaci 
regenerátoru.

Vento Expert

Přední část vnitřní jednotky s předním panelem
Plní dekorativní funkci. Konstrukce umožňuje uzavřít 
vzduchové potrubí v případě delší odstávky 
ventilátoru.
Přední část jednotky Vento Expert Duo slouží k filtraci 
vzduchu.

Vento Expert Duo

FUNKCE KLIMATIZACE FORVento Expert A50/85/100-1WV.2
Vnitřní jednotka Vento Expert A50/85/100-1 W V.2 je vybavena automatickými vzduchovými clonami. Během provozu ventilátoru se otevírají 
vzduchové klapky, aby vzduch mohl proudit ventilátorem. Po vypnutí jednotky se rolety zavřou do 2 minut.

Okenice jsou zavřené Okenice jsou otevřené
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PROVOZNÍ REŽIMY
Vento Expert Vento Expert Duo

Větrání: ventilátor běží buď v režimu odtahu nebo přívodu Větrání: jeden ventilátor běží v režimu odsávání vzduchu a 
druhý ventilátor při nastavené rychlosti. běží v režimu přívodu vzduchu nastavenou rychlostí. Fanoušci se nemění
V tomto režimu běží jedna skupina ventilátorů v režimu napájení ve směru otáčení. a druhý v režimu extrakce, v 
závislosti na poloze Boost: v případě aktivace senzoru se ventilátor řídí jedním z přepínačů DIP č. 3 (viz strana 13). dva 
funkční algoritmy, které se nastavují při nastavování ventilátoru
Boost: ventilátor přejde na maximální rychlost stejným způsobem pomocí přepínače DIP. Podrobnosti najdete na straně 13. 
provozní režim. Přepínač DIP je nastaven do polohy OFF: ventilátor běží v režimu extrakce zapnutý
Regenerace: ventilátor běží ve dvou cyklech, každý 70 sekund, třetí rychlost (oba ventilátory běží v režimu odsávání). s 
regenerací tepla a vlhkosti. Přepínač DIP je nastaven na ON: ventilátor se přepne na maximální rychlost
Cyklus I. Teplý zatuchlý vzduch se odebírá z místnosti a proudí ve stejném provozním režimu. přes keramický regenerátor, 
který postupně absorbuje teplo Regenerace: jeden ventilátor běží v režimu extrakce a druhý v režimu vlhkosti. 70 sekund 
poté, co se keramický regenerátor spustí na jeden v režimu napájení. Každých 70 sekund se ventilátory zahřejí a ventilátor 
přejde do režimu napájení. směr otáčení.
Cyklus II. Čerstvý studený nasávaný vzduch zvenčí proudí 
keramickým regenerátorem, absorbuje nahromaděnou 
vlhkost a teplem nahromaděným v regenerátoru se zahřívá 
na pokojovou teplotu. 70 sekund poté, co se regenerátor 
ochladí, přejde ventilátor opět do režimu odsávání a cyklus 
začíná od začátku. V tomto režimu v případě instalace dvou 
ventilátorů pracují s opačnými směry otáčení. Zatímco jeden 
ventilátor dodává vzduch, druhý vzduch odsává.
Přívod vzduchu: ventilátor pracuje v napájecím režimu bez 
ohledu na polohu přepínače DIP č. 3 (viz strana 13).
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MONTÁŽ A NASTAVENÍ

PŘED INSTALACÍ JEDNOTKY SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

NEBLOKUJTE VZDUCHOVÝ KANÁL INSTALOVANÉHO VENTILÁTORU MATERIÁLY 
PRO Hromadění prachu, TAKOVÉ JAKO ZÁMĚRY, ODĚVY ODĚVU atd.

JAK PŘEDCHÁZÍ OBĚHU VZDUCHU V MÍSTNOSTI.

1. Připravte si kulatý jádrový otvor ve vnější stěně. Velikost otvoru je uvedena na obrázku níže.
A

AA

min. 500

ř 180

min. 500

A

2. Vložte vzduchový kanál do otvoru ve stěně. Pro snadnou instalaci použijte polystyrény zahrnuté v dodávkové sadě. Konec vzduchového 
potrubí musí vyčnívat na vzdálenost A, která umožňuje instalaci vnější ventilační digestoře. Vzdálenost A je uvedena v montážním návodu
pro ventilační digestoř.

Polystyrenový klín

Instalujte vzduchové potrubí s minimálním sklonem 3 mm směrem dolů na 
stranu vnější stěny.Vyplňte mezery mezi vzduchovým kanálem

a otvor s uchycením
pěna.

Chcete -li přerušit vzduchové potrubí, proveďte předběžné výpočty
min. 3 mm požadovaná délka potrubí nebo zajistěte přístup k vnější stěně

po fixaci vzduchového potrubí.

A

9
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3. Dodanou montážní šablonu připevněte na vnitřní stěnu pomocí lepicí pásky. Velký otvor v šabloně musí být souosý se 
vzduchovodem. Pro zarovnání šablony s ohledem na horizontální čáru se doporučuje použít úroveň stavitele.
Poté označte upevňovací otvory pro instalaci dodaných hmoždinek a vyvrtejte otvory do požadované hloubky. Protáhněte 
napájecí kabel ventilátoru ze zdi přes vyznačený otvor na šabloně.

Holemarking pro spojovací prvky

207

Ř 5
4 otvory103,5

87,5
138

137

Ø 180
Ø 23 85

4. Stisknutím bočních úchytů odpojte přední část vnitřní jednotky od její zadní části.

POZORNOST!
Pro Vento Expert A50/85/100-1WV.2

před montáží předního panelu se 
ujistěte, že je termopohon

tyč je v nejnižší poloze. Blikající bílý 
indikátor LED znamená, že 

termopohon není
v nízké poloze!

5. Připevněte zadní část vnitřní jednotky na stěnu pomocí šroubů dodaných se sadou pro montáž ventilátoru. Vyšroubujte dva šrouby, které 
drží průhledný kryt, aby byl umožněn přístup k připojovacím svorkám.

6. Veďte napájecí kabel podle obrázku níže a připojte 
ventilátor k elektrické síti podle schématu externího 
zapojení (viz strana 12).
Napájecí kabel a signální kabely upevněte kabelovou 
svorkou. Po dokončení elektrického připojení nainstalujte 
na místo průhledný kryt svorek.

Kabelová svorka

10
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7. Vložte kazetu do vzduchového potrubí podle obrázku níže. Během montáže se ujistěte, že ukazatel směřuje nahoru. Poté kabel upevněte pomocí
svorku a připojte konektor zásuvky k řídicí desce.

Ukazatel musí 
směřovat nahoru

Položte kabely pod svorku a 
připojte konektor zásuvky

na řídicí desku.

8. Namontujte přední část vnitřní jednotky.

Vento Expert Vento Expert Duo
9. Vložte rohož absorbující zvuk do vzduchového potrubí. Rolovat 
rohož pohlcující zvuk, aby odpovídala průměru vzduchového potrubí 
s ochrannou vrstvou papíru venku. Vložte roli do vzduchového 
potrubí proti zarážce kazety. Na konci vzduchového potrubí označte, 
odstraňte podložku pohlcující zvuk a odřízněte roli podle označení. 
Poté vložte hotový válec do vzduchového potrubí.

9. Namontujte sekční oddělovače proudění vzduchu zvenčí. Nainstalujte požadovaný 

počet odlučovačů proudění vzduchu do vzduchového potrubí proti zarážce kazety. 

Označte poslední oddělovač proudění vzduchu, který je v jedné rovině s čelem 

vzduchového potrubí, vyjměte poslední odlučovač proudu vzduchu ze vzduchového 

potrubí a rozřízněte jej podle označení.

Namontujte upravené vzduchové oddělovače do vzduchového potrubí.

10. Namontujte vnější ventilační digestoř. Pokyny k montáži větrací digestoře naleznete v montážním návodu vnějšího 
digestoře.

11
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PŘIPOJENÍ K NAPÁJECÍM SÍTÍM

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

JMENOVITÉ ELEKTRICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY SE DÁVAJÍ
ŠTÍTEK VÝROBCE.

JE ZAKÁZÁNO JAKÉKOLI TAMPEROVÁNÍ S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM
A ZRUŠÍ ZÁRUKU.

Jednotka je dimenzována pro připojení k jednofázové napájecí síti AC 100-240 V/ 50 (60) Hz.

Instalace napájecích a signálních kabelů je popsána v části Instalace a nastavení.
Připojte jednotku k elektrické síti pomocí trvanlivých, izolovaných a žáruvzdorných vodičů (kabelů a vodičů). Celkový minimální 
průřez napájecího kabelu nesmí být menší než 0,5 až 0,75 mm 2 a 0,25 mm 2 pro signální kabely. Výše uvedená hodnota průřezu 
vodiče je předběžná. Signální kabel musí být stíněný. Výběr skutečného průřezu vodiče musí být založen na typu vodiče,
maximální teplota drátu, izolace, délka a způsob instalace. Měděné vodiče 

používejte pouze pro všechna elektrická připojení!

Připojte jednotku k elektrické síti přes svorkovnici podle schématu zapojení a označení svorek.
Připojte ventilátor k napájení pomocí automatického jističe s 
elektromagnetickým vypínáním integrovaného do domácího 
elektroinstalačního systému. Jmenovitý vypínací proud automatického 
jističe musí překročit maximální proudovou spotřebu jednotky, viz 
typový štítek na skříni jednotky.

DIAGRAM VNĚJŠÍHO ZAPOJENÍ

Zdroj napájení L (~)
AC 100-240V N (~)

50/60 Hz

Konstrukce ventilátoru umožňuje připojení externích jednotek s NO 
kontaktem, jako je externí CO senzor, vlhkostní senzor, spínač atd.

QF*
2

Když je NO kontakt externího zařízení sepnutý, ventilátor se 
přepne na maximální rychlost.

Napájení na
další ventilátor

N.
L
N.
L

K ventilátoru je možné připojit analogový snímač s výstupním 
napětím 0-10 V.

+ 12V

v
Gnd

Vstup pro analogový 

snímač 0-10 V.

Č.1

NO2ŽÁDNÝ kontakt
externí jednotka

(reléový snímač)

NASTAVENÍ VENTILÁTORU

Před uvedením ventilátoru do provozu jej nastavte pomocí přepínače DIP. Je 
umístěn na desce plošných spojů ovladače.

Chcete -li získat přístup k přepínači DIP, sundejte přední část vnitřní 
jednotky a poté zvedněte gumový kryt, který spínač zavírá.

Přepínač DIP a 
zásuvka USB pod

Pokrýt
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UMÍSTĚNÍ SPÍNAČE DIP Nastavení 
provozního režimu ventilátoru

VYPNUTO: Hlavní jednotka.

ON: Podřízená jednotka.

Nastavení pohotovostního režimu

VYPNUTO: ventilátor je v pohotovostním režimu vypnutý.

ZAPNUTO: ventilátor běží v pohotovostním režimu první rychlostí.

Nastavení směru proudění vzduchu v režimu ventilace s běžícími ventilátory pro Vento Expert

VYPNUTO: ventilátor běží v režimu odsávání.

ZAPNUTO: ventilátor běží v režimu napájení.

Nastavení režimu Boost (aktivace jakéhokoli senzoru) pro Vento Expert Duo

VYPNUTO: po aktivaci senzoru ventilátor běží v režimu odsávání při třetí rychlosti 

ZAP: po aktivaci senzoru ventilátor běží v aktuálním režimu při třetí rychlosti

Obnovte tovární nastavení

OFF: standardní provozní režim

ON: reset na tovární nastavení. Když je ventilátor v provozu, přepněte přepínač do polohy ON. Po zvukovém signálu otočte přepínač 
do polohy OFF.

OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU

Ventilátor lze ovládat následujícími ovládacími prvky:
•
•
•

infračervený dálkový ovladač
tlačítka umístěná na boku vnitřní jednotky (viz obrázek níže)
mobilní aplikace «Blauberg Vento V.2» nainstalovaná na smartphonu nebo tabletu

Rychlost/pohotovostní režim

Sekvence výběru rychlosti je 
následující: I-II-III-Standby.

Zapnutí/vypnutí ventilátoru ff

Volba rychlosti

Režim regenerace

Směr otáčení ventilátoru se každých 70 
sekund změní na opačný.
Tento provozní režim umožňuje 
regeneraci tepla.

Režim ventilace

Vento Expert
Ventilátor běží v režimu odsávání nebo v 
režimu napájení nastavenou rychlostí.

Vento Expert Duo
Jeden ventilátor běží v režimu 
extrakce a druhý v režimu napájení 
stejnou rychlostí.
Směr vzduchu se nezmění.

Režim párty. Aktivace rychlosti 
III podle časovače (výchozí 
nastavení jsou 4 hodiny).

Noční režim. Aktivace rychlosti 
I podle časovače (výchozí 
nastavení je 8 hodin).
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OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU S TLAČÍTKY NA VNITŘNÍ JEDNOTCE
Sekvence výběru rychlosti je následující: I-II-III-Standby. Všechny jednotky integrované v síti s rychlostí nastavenou 
jednotkou Master.
I: trvalé svícení indikátoru indikuje provoz jednotky s první rychlostí. Blikající indikátor indikuje 
aktivaci Noční režim časovač.
I a II: trvalé svícení indikátorů I a II indikuje chod ventilátoru rychlostí II.
I, II a III: trvalé svícení indikátorů I, II a III indikuje chod ventilátoru rychlostí III. Synchronní blikání 
indikátorů I, II a III indikuje aktivaci časovače v Partymode nebo časovač zpoždění vypnutí v režimu 
Boost v případě aktivace připojených externích čidel nebo integrovaného čidla vlhkosti.

Střídavé blikání indikátorů I, II a III indikuje chod ventilátoru rychlostí nastavenou pomocí mobilní 
aplikace pomocí posuvného voliče pro ruční nastavení rychlosti nebo aktivaci plánovače.

Režim regenerace
Vento Expert
Směr otáčení ventilátoru se mění jednou za 70 sekund. Regenerace tepla probíhá v režimu regenerace. 
Chcete -li umožnit provoz ventilátorů v opačných směrech, změňte polohu přepínače DIP č. 3. Vento 
Expert Duo
Směr otáčení ventilátorů se mění jednou za 70 sekund. Regenerace tepla probíhá v režimu 
regenerace.

Režim větrání
Vento Expert
Ventilátor běží v režimu odsávání nebo v režimu napájení nastavenou rychlostí. Směr otáčení ventilátoru závisí 
na poloze přepínače DIP 3.
Vento Expert Duo
Jeden ventilátor běží v režimu odsávání vzduchu a druhý ventilátor pracuje v režimu přívodu vzduchu s nastavenými otáčkami. 
Ventilátory nemění směr otáčení.

Nesvítí indikátory "Regenerace" a "Větrání" indikuje nucenou aktivaci režimu přívodního větrání ventilátoru. Tento 
režim lze aktivovat pouze prostřednictvím mobilní aplikace.

Indikátor zanesení filtru začne blikat 90 dní po instalaci kazety. V takovém případě vyčistěte nebo vyměňte
filtry (viz část „Technická údržba“).

Filtr
Po výměně filtrů resetujte časovač filtrování pomocí mobilní aplikace nebo stiskněte a podržte tlačítko 
na vnitřní jednotce hlavní jednotky po dobu 5 sekund, dokud nezazní signál.
Indikátor alarmu. V případě poruchy se Poplach indikátor na vnitřní jednotce svítí nebo bliká. 
Důvody blikání alarmu:

Nabití baterie je pod povoleným limitem Žádné 
spojení mezi Mistr jednotka a router Alarmové 
vypnutí ventilátoru.

•
•
•
Pokud ve stejné síti běží několik propojených ventilátorů, v případě poplachu jednoho ventilátoru 
Vento Expert se zastaví i všechny ostatní ventilátory této řady. Indikátor alarmu na vadném 
ventilátoru bliká a svítí na ostatních zastavených připojených ventilátorech. Všechny ventilátory 
řady Vento Expert Duo v síti nadále běží.
V případě nouzového vypnutí ventilátoru Vento Expert Duo v síti nemá vadný ventilátor vliv na 
provoz ostatních připojených ventilátorů v síti.
V případě ztráty komunikace Mistr s routerem delším než 20 sekund Mistr jednotka jde do 
Pohotovostní režim (bliká Poplach indikátor) a podřízené jednotky budou komunikovat o ztrátě 
komunikace s Mistr jednotky (viz popis Mistr indikátor). Po obnovení připojení Otrok jednotky se 
automaticky synchronizují s Mistr jednotka.

Poplach

Trvalé svícení indikátoru indikuje Mistr jednotka.
Blikání indikátoru indikuje podřízenou jednotku a žádné spojení s Mistr jednotka. Nesvítí -li indikátor, 
znamená to, že tento ventilátor je a Otrok jednotka a je připojena k Mistr jednotka.

Mistr

Synchronní blikání všech indikátorů na plášti ventilátoru indikuje aktivaci Režim nastavení .
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU
Zapnutí/pohotovostní režim. The Pohotovostní režim závisí na umístění přepínače DIP č. 2 (viz strana 13). Stejné 
tlačítko slouží k resetování alarmů ( Poplach) a vypnout časovače.

Volba rychlosti: Rychlost III-II-I.

Režim regenerace
Vento Expert
Směr otáčení ventilátoru se mění jednou za 70 sekund. Regenerace tepla probíhá v režimu 
regenerace. Směr otáčení ventilátoru závisí na poloze přepínače DIP 3.
Vento Expert Duo
Směr otáčení ventilátorů se mění jednou za 70 sekund. Regenerace tepla probíhá v režimu 
regenerace.
Režim větrání
Vento Expert
Ventilátor běží v režimu odsávání nebo v režimu napájení nastavenou rychlostí. Směr otáčení ventilátoru závisí 
na poloze přepínače DIP 3.
Vento Expert Duo
Jeden ventilátor běží v režimu extrakce a druhý v režimu napájení stejnou rychlostí. Směr vzduchu se 
nezmění.
Ovládací tlačítka časovače:

Režim párty: časovač aktivuje provoz ventilátoru rychlostí III, standardně 4 hodiny. Nastavení 
času lze upravit pomocí mobilní aplikace.

Noční režim: časovač aktivuje provoz ventilátoru rychlostí I, ve výchozím nastavení 8 hodin. 
Nastavení času lze upravit pomocí mobilní aplikace.
Po odpočítávání časovače se ventilátor vrátí k provozu s předchozím nastavením rychlosti.
Stisknutím libovolného tlačítka pro nastavení rychlosti deaktivujete časovač nebo znovu stiskněte ovládací tlačítko časovače.
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ŘÍZENÍ VENTILÁTORU S MOBILNÍ APLIKACÍ
Chcete -li povolit ovládání ventilátoru pomocí mobilního zařízení, nainstalujte Blauberg Vento V.2.

Blauberg Vento V.2 - App Store Play Market Blauberg Vento V.2

Vaše mobilní zařízení musí mít operační systém odpovídající následujícím parametrům:
•
•

iOS: 8 nebo novější. Kompatibilní s iPhone, iPad, iPod. 
Android: 4 nebo novější.

PŘIPOJENÍ MOBILNÍ APLIKACE VENTILÁTORU
Stáhněte si aplikaci Blauberg Vento V.2 a nainstalujte ji na mobilní zařízení.
Pokud během spouštění aplikace není žádné spojení s ventilátorem, mobilní zařízení zobrazí následující zprávu:

Ve výchozím nastavení funguje ventilátor jako přístupový bod Wi-Fi. Připojte mobilní zařízení k přístupovému bodu Wi-Fi se jménem (VENTILÁTOR: + 16
Znaky ID čísla) uvedené na skříni ventilátoru pod předním panelem. Heslo 
přístupového bodu Wi-Fi: 11111111.

1 2 3 4 6 5 7 8

Vstupte do aplikace Blauberg Vento V.2 a vytvořte nové připojení následujícím způsobem:

1. Vstupte do nabídky aplikace.

2. Vyberte Připojení - doma .
3. Pokud je k přístupovému bodu Wi-Fi bez routeru připojeno mobilní zařízení, vyberte možnost výchozí připojení .
4. V případě připojení přes router začněte hledat ventilátory v síti.
5. Najděte nové připojení v seznamu a zvýrazněte jeho ID.
6. Upravte detaily připojení.
7. V případě potřeby přejmenujte připojení a zadejte heslo ventilátoru.

Ve výchozím nastavení je heslo ventilátoru 1111 (je zvýrazněno v zadávacím řádku automaticky).
VAROVÁNÍ! V této fázi nelze heslo pro ventilátor změnit.

8. Ověřte zadané údaje.

Po navázání připojení přejděte do nabídky aplikace a vyberte Ovládat.
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POPIS OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK MOBILNÍ APLIKACE

V pohotovostním režimu. The Pohotovostní režim je určen polohou přepínače 
DIP č. 2 (viz strana 13).

Volba přednastavené rychlosti: první, sekundy, třetí rychlost. Manuální 

nastavení rychlosti. Aktivujte jej pomocí posuvníku.

Větrání
Vento Expert
Ventilátor pracuje buď v režimu odtahu nebo přívodu při 
nastavené rychlosti. Směr otáčení ventilátoru závisí na poloze 
přepínače DIP 3.
Vento Expert Duo
Jeden ventilátor běží v režimu extrakce a druhý v režimu napájení 
stejnou rychlostí. Směr vzduchu se nezmění.

Režim regenerace
Směr otáčení ventilátoru se každých 70 sekund změní na opačný. Tento 
provozní režim umožňuje regeneraci tepla.

Režim dodávky
V tomto režimu běží ventilátor Vento Expert výhradně v režimu 
napájení. Ventilátor Vento Expert Duo jde do Režim větrání .
Noční režim. Aktivace prvního časovače rychlosti (výchozí nastavení je 8 hodin, 
nastavitelné v nabídce Nastavení - Časovače).

Plánovač.
Aktivace týdenního plánovaného provozu.
Partymode. Aktivace časovače třetí rychlosti bez změny provozního 
režimu ventilátoru (standardně 4 hodiny, nastavitelné v nabídce
Nastavení-Časovače).

POPIS INDIKÁTORŮ MOBILNÍ APLIKACE
Aktuální typ připojení k ventilátoru.
Domácí připojení nebo připojení prostřednictvím cloudového serveru přes internet.

Indikátor aktivace třetí rychlosti po aktivaci jakéhokoli senzoru.
Když je tento režim aktivní, všechny ostatní režimy jsou deaktivovány. Po odpočítávání časovače zpoždění vypnutí (výchozí 
nastavení 30 minut) se ventilátor vrátí do předchozího režimu. zmáčkni Tlačítko napájení deaktivovat tento provozní režim.

Indikátor vlhkosti. Udává vlhkost nad nastavenou hodnotou.

Indikátor externího reléového senzoru. Udává aktivaci externího reléového senzoru.

Externí analogový indikátor senzoru 0-10V. Udává překročení nastavené hodnoty na externím senzoru.

Indikátor alarmu. V případě alarmu svítí indikátor dvěma barvami: 
Indikátor svítí červeně v případě alarmového vypnutí ventilátoru.
Indikátor svítí oranžově, pokud baterie není k dispozici nebo je baterie téměř vybitá.

Indikátor výměny filtru. Chcete -li resetovat časovač filtru, přejděte na Nabídka - Nastavení - Filtr .

Při současné aktivaci několika provozních režimů, které se navzájem vylučují, se výběr provozního režimu provádí podle 
následující priority:
1. Časovač nočního režimu nebo časovač režimu Party.

2. Pohotovostní režim.

3. Boost.
4. Plán
5. Pravidelný režim.
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ZMĚNA HESLA VENTILÁTORU
Chcete -li změnit heslo ventilátoru v mobilní aplikaci, přejděte na 1 2 3
Nabídka - Připojení - Domů .
1. Vyberte typ připojení a stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Zadejte a potvrďte heslo.
3. Stiskněte tlačítko Změnit heslo knoflík.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

Chcete -li nastavit " Noční režim" , "Partymode" časovač a časovač zpoždění vypnutí pro " Boost " režim, přejděte na
Nabídka - Nastavení - Časovače v mobilní aplikaci.

The " Noční režim" časovač nastaví čas přechodu na nízkou rychlost po aktivaci nočního režimu (ve výchozím 
nastavení 8 hodin).

The "Strana" časovač nastaví čas přechodu na vysokou rychlost po aktivaci režimu Večírek (ve výchozím nastavení 4 
hodiny).

The časovač zpoždění vypnutí pro „Boost“ režim definuje zpoždění spínače na vysokou rychlost po aktivaci 
jakéhokoli senzoru a reset senzoru do standardního stavu.

NASTAVENÍ SNÍMAČE

Chcete -li nastavit provoz senzoru prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte na Nabídka - Nastavení - Senzory .

Senzor vlhkosti: ovládání senzoru vlhkosti. Když vnitřní vlhkost překročí nastavenou hodnotu, ventilátor 
přejde na třetí rychlost. Když vnitřní vlhkost klesne pod nastavenou hodnotu, aktivuje se časovač zpoždění 
vypnutí pro režim „Boost“. Po odpočítávání časovače zpoždění se ventilátor vrátí k předchozímu nastavení 
rychlosti. Senzor 0-10 V: ovládání analogového senzoru 0-10V. Pokud řídicí signál 0-10 V překročí nastavenou 
hodnotu, ventilátor přejde na maximální rychlost. Po snížení pod nastavenou hodnotu se aktivuje časovač 
zpoždění Boost. Po dokončení provozu se ventilátor vrátí na předchozí rychlost.
Reléový senzor: ovládání externího reléového senzoru. Když je NO kontakt externího reléového 
senzoru sepnutý, ventilátor přejde na vysokou rychlost. Když se rozepne kontakt NO, aktivuje se časovač 
zpoždění vypnutí pro režim „Boost“. Poté, co skončí provoz ventilátoru v režimu Boost, se ventilátor vrátí 
k předchozímu nastavení rychlosti.
Poznámka: pro aktivaci/deaktivaci senzorů a nastavení prahových bodů senzorů pro 
ventilátory Vento Expert Duo v režimu Slave postupujte takto:

přepněte ventilátor do režimu Master pomocí přepínače DIP č. 1 (viz strana 13) a 
nastavte ventilátor do režimu speciálního nastavení (viz strana 22)
připojit k jednotce prostřednictvím mobilního zařízení (viz 
strana 16) nastavit senzory pomocí mobilní aplikace
ukončete speciální režim nastavení

otočte ventilátor do režimu Slave pomocí přepínače DIP č. 1

•
•
•
•
•
•
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NASTAVENÍ DATA A ČASU
Chcete -li nastavit datum a čas ventilátoru, přejděte na Nastavení - Datum a čas .

Aktuální čas: nastavit aktuální čas.

Dnešní datum: nastavit aktuální datum.

NASTAVENÍ TÝDENNÍHO PLÁNU
Chcete -li nastavit týdenní rozvrh v mobilní aplikaci, přejděte na Nabídka - Nastavení - Plánovač .

Týdenní rozvrh lze nastavit pomocí 4 časových intervalů dostupných pro každý den v týdnu. Můžete si 

vybrat jednu ze tří rychlostí ventilátoru nebo Pohotovostní pro každý časový interval. Chcete -li získat 

aktuální nastavení pro vybraný den v týdnu, stiskněte Dostávat knoflík. Chcete -li použít vybraná nastavení 

pro vybraný den v týdnu, stiskněte tlačítko Aplikovat knoflík.

Pro správnou funkci plánovače týdne zajistěte správné nastavení data a času.

RESET FILTROVÉHO ČASOVAČE

Filtry ventilátoru je třeba udržovat po každých 90 hodinách nepřetržitého provozu.

Potřeba výměny filtrů je signalizována indikátorem v horní části Řízení
Jídelní lístek. Vyměňte filtr a resetujte časovač filtru.
Chcete -li resetovat časovač filtrování prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte na Nabídka - Nastavení - Filtr . Poté stiskněte Resetovat

časovač filtrování knoflík.

90 dní se počítá pouze s ventilátorem Master. Indikace výměny filtru je replikována na všech podřízených 
jednotkách. V takovém případě vyměňte filtry na všech ventilátorech v síti. Po resetování časovače filtru zhasne 
indikátor výměny filtru na všech připojených ventilátorech.
Časovač filtrování lze také resetovat pomocí tlačítka na vnitřní jednotce (viz strana 14).

RESETUJTE NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Chcete -li obnovit tovární nastavení prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte na Nabídka - Nastavení - Tovární nastavení . Pak

zmáčkni Obnovte tovární nastavení knoflík.

VAROVÁNÍ!
Obnovení továrního nastavení může vést ke ztrátě připojení Wi-Fi k zařízení.
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BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ NĚKOLIK VENTILÁTORŮ
Ventilátor má dva provozní režimy.
Hlavní jednotka režimu. Ventilátor funguje jako hlavní jednotka. Jednotky Slave a mobilní zařízení jsou připojeny k jednotce Master 
prostřednictvím připojení Wi-Fi. Jednotka Master se ovládá pomocí mobilní aplikace, dálkového ovladače nebo senzorových tlačítek na skříni 
ventilátoru. Řídicí signál je automaticky přenášen do všech podřízených jednotek v síti. V tomto režimu ventilátor přijímá signály ze senzorů 
(snímač vlhkosti, externí digitální senzor, externí analogový snímač 0-10 V) a přechází do příslušného provozního režimu.

Podřízená jednotka režimu. Jednotka funguje jako podřízená jednotka v síti. Ventilátor reaguje pouze na řídicí signály z hlavní jednotky. 
Jakékoli další signály z jiných ovládacích prvků jsou ignorovány. V tomto režimu ventilátory Vento Expert ignorují signály ze senzorů. V případě 
ztráty komunikace s jednotkou Master delší než 20 sekund se ventilátor přepne do pohotovostního režimu.

Provoz ovládaný senzorem . Ventilátory Vento Expert reagují na signál ze senzorů pouze v režimu Master. 
Ventilátory Vento Expert Duo reagují na signál ze senzorů v jakémkoli režimu (Master nebo Slave).
V případě aktivace jakýchkoli senzorů pro Vento Expert se všechny připojené ventilátory Vento Expert rozběhnou na maximální otáčky. 
Ventilátory Vento Expert Duo běží i nadále stejnou rychlostí.
V případě aktivace jakýchkoli senzorů pro Vento Expert Duo přejde na maximální rychlost pouze příslušný ventilátor podle 
scénáře regulace vlhkosti. Zbytek ventilátorů pokračuje v chodu stejnou rychlostí.

NASTAVENÍ WI-FI PARAMETRU

Nastavení parametrů Wi-Fi je možné pouze u jednotek Master. Nastavení parametrů ventilátoru Wi-Fi pomocí
mobilní aplikace přejděte na Nabídka -Připojení -WI -FI založit.

zmáčkni Dostávat tlačítko pro zobrazení aktuálního nastavení Wi-Fi. 

Vyberte jeden z provozních režimů Wi-Fi:

Přístupový bod: režim přístupového bodu bez domácího routeru. 

Vyberte požadovanou úroveň zabezpečení pro Přístupový bod režim:

•
•

Otevřeno: otevřená síť, není chráněna heslem.

WPA PSK: chráněno heslem. Šifrovací technologie založená na protokolu WPA nezajišťuje 
úplné zabezpečení.

•
•

WPA2 PSK: chráněno heslem. Šifrovací technologie je pro moderní sítě.
WPA/WPA2 PSK: chráněno heslem (doporučeno). Tato kombinovaná technologie aktivuje WPA a WPA2 a 
poskytuje kompatibilitu s jakýmikoli elektronickými zařízeními.

Zadejte heslo přístupového bodu a stiskněte Aplikovat knoflík.

Klient: klientský režim. Ventilátor pracuje v domácí síti routerů. Zadejte 
podrobnosti o domácím routeru a typ IP adresy pro Klient režimu.
• Zadejte název přístupového bodu domácího routeru Wi-Fi.

• Zadejte heslo pro přístupový bod domácího routeru Wi-Fi. 

Vyberte typ IP adresy:

DHCP: IP adresa se nastaví automaticky po připojení k domácímu routeru (doporučeno).
Statický: umožňuje ruční zadání IP adresy, masky podsítě a výchozí brány. Tato nastavení jsou doporučena 
pouze zkušeným uživatelům. Vyberte tento typ IP adresy na vlastní riziko.

Poté stiskněte Aplikovat knoflík.
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SCHÉMATA PŘIPOJENÍ BEZ VENTILÁTORU
Schéma zapojení 1

Připojení až 8 podřízených jednotek nebo mobilních zařízení k hlavní jednotce s 
vlastním bezdrátovým přístupovým bodem.

Mistr
s přístupovým bodem Wi-Fi

V případě připojení osmi podřízených jednotek k hlavní jednotce s vlastním 
bezdrátovým přístupovým bodem nemusí být připojeno mobilní zařízení.

Mobilní zařízení
Otrok č. 1 Otrok č. 2 Otrok č. N

Schéma zapojení 2

Jednotky Master, Slave a mobilní zařízení jsou připojeny k přístupovému bodu Wi-Fi routeru.
V tomto případě může hlavní jednotka pracovat s počtem (N) podřízených jednotek, omezeným technickými vlastnostmi routeru.

Router
s bezdrátovým přístupovým bodem

Mobilní zařízení Mobilní zařízení
Mistr Otrok č. 1 Otrok č. N

Pokud router Wi-Fi nestačí k připojení požadovaného počtu ventilátorů, je možné k připojení dalších jednotek použít další 
bezdrátový přístupový bod. Volitelně je také možné připojení několika jednotek Master k síti pro uspořádání zónové kontroly.

Router
s bezdrátovým přístupovým bodem

Mobilní zařízení Mobilní zařízení
Mistr Otrok č. 1 Otrok č. N

Extra bezdrátový přístupový bod

Mobilní zařízení Mobilní zařízení
Slave č. N+1 Slave č. N+N
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SPOJOVACÍ MASTER A OTROKOVÉ VENTILÁTORY

PŘI DOKONČENÍ PŘIPOJENÍ ZABEZPEČTE, ŽE VENTILÁTORY S OTOČENÍM
POKRYTÍ MASTEROVÉHO VENTILÁTORU AREWITHINWI-FI

Chcete -li připojit jednotku Master a Slave, nastavte přepínače DIP na každém ventilátoru do polohy Master nebo Slave (viz strana 14). 
Poté nastavte parametry Wi-Fi hlavní jednotky (viz strana 20).

PO ZMĚNĚ PARAMETRŮ WI-FI VENTILÁTORU MASTER OPAKUJTE
KROKY PŘIPOJENÍ!

Stiskněte a podržte Větrání
kryt. Opakujte kroky se všemi podřízenými jednotkami a počkejte na pípnutí, když na každé podřízené jednotce zhasnou všechny kontrolky LED. Nastavte Master

tlačítko na plášti hlavní jednotky. Počkejte na pípnutí a blikání všech LED diod na jednotce

jednotku na standardní provozní režim. Stiskněte a podržte Větrání Počkejte na pípnutí a zhasnutí všech LED diod.

Poznámka: Pokud domácí router funguje ve spojení s několika přístupovými body Wi-Fi a ventilátory vyžadují připojení k různým přístupovým bodům:

•
•
•
•

Připojte hlavní jednotku k prvnímu přístupovému bodu Wi-Fi. 
Dokončete spojení s první skupinou podřízených jednotek. Připojte 
hlavní jednotku k druhému přístupovému bodu Wi-Fi. Dokončete 
spojení s druhou skupinou podřízených jednotek.

ZVLÁŠTNÍ REŽIM NASTAVENÍ

V případě ztráty hesla Wi-Fi nebo hesla hlavní jednotky nebo v jiných případech použijte k obnovení přístupu režim nastavení obnovení

k funkcím ventilátoru. Chcete -li vstoupit do režimu speciálního nastavení, stiskněte a podržte tlačítko Větrání tlačítko na plášti ventilátoru na 5
sekund, dokud nezazní pípnutí a blikání všech LED diod.
Ventilátor pokračuje v tomto režimu po dobu 3 minut a poté se automaticky vrátí k předchozímu nastavení. Ukončení režimu nastavení

okamžitě znovu stiskněte a podržte tlačítko Větrání
všech LED světel.

tlačítko na krytu ventilátoru po dobu 5 sekund, dokud nezazní pípnutí a vypnutí

V tomto režimu jsou k dispozici následující nastavení:
•
•
•

Název sítě Wi-Fi: Režim nastavení.
Heslo k Wi-Fi: 11111111.
Heslo jednotky nelze přečíst.

VÝMĚNA BATERIE
The Poplach Když je baterie téměř vybitá, indikátor na krytu 
ventilátoru bliká. Mobilní aplikace také zobrazí varování a po 
stisknutí ikony indikátoru zobrazí následující zprávu.

Nízký výkon baterie může způsobit narušení provozu 
týdenního plánu. Před výměnou baterie jednotku vypněte. Po 
výměně baterie znovu nastavte čas a datum.

,

Baterie je umístěna na desce řídicího obvodu. Chcete -li 
vyměnit baterii, vypněte ventilátor, sejměte přední panel a 
kryt chránící desku ovládacího obvodu. Vyjměte baterii a 
nainstalujte novou.
Typ baterie: CR1220.
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PŘIPOJENÍ CLOUD SERVERU
Ventilátory lze ovládat pomocí mobilní aplikace prostřednictvím připojení ke cloudovému serveru. Tato funkce umožňuje ovládání jednoho 
nebo více ventilátorů připojených podle schématu 2 na libovolnou vzdálenost pomocí mobilní aplikace připojené k internetu.

Ve výchozím nastavení je funkce Řízení prostřednictvím cloudového serveru zakázána.

Povolení funkce:
1. Vstupte do nabídky aplikace.

2. Vyberte Připojení - doma .
3. Vyberte požadované připojení ventilátoru.
4. Vstupte do nabídky nastavení připojení.
5. Povolit Ovládání pomocí cloudového serveru .

1 2 3 4 5

Poznámka: Když je tato funkce aktivována, jakákoli ztráta internetového připojení poskytovaného domácím serverem může mít za následek dočasnou 
ztrátu komunikace s ventilátorem.
Vytvořte nový účet pro ovládání hlavního ventilátoru. K tomu otevřete mobilní aplikaci a přejděte na Nabídka - Připojení - Prostřednictvím cloudu
server :

1. Stiskněte tlačítko Přidat nový účet.
2. Zadejte přihlašovací jméno, heslo a e-mailovou adresu pro obnovení hesla. Poté stiskněte tlačítko Použít.
3. Aplikace se automaticky přihlásí k účtu. Přidejte novou jednotku Master.
4. Účet opustíte stisknutím příslušného tlačítka (je -li to nutné).
5. Zadejte název ventilátoru podle svého výběru, ID ventilátoru uvedené na desce řídicího obvodu a heslo jednotky (standardně 1111).

1 2 3 4 5 6

6. Potvrďte zadání.
Chcete -li se přihlásit k účtu prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte na Nabídka - Připojení - Prostřednictvím cloudového serveru .

Poté zadejte přihlašovací jméno a heslo a stiskněte Vstupte knoflík.
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AIR FLOWBLOCKING FORVento Expert
Stisknutím předního panelu úplně zavřete vzduchové potrubí. Ventilátor ventilátoru se 
zastaví. Mezitím se funkce jednotky nezmění.
Chcete -li otevřít vzduchové potrubí, protáhněte přední panel speciálně navrženými prohlubněmi. Ventilátor automaticky spustí provoz podle aktuálního 
nastavení rychlosti.

Blokování vzduchového potrubí Otevírání vzduchového potrubí

Světelný provozní indikátor je umístěn na předním panelu. V noci indikátor, který svítí, zhasne.

AIR FLOWBLOCKING FORVento Expert Duo

Stisknutím bočních úchytů odpojte přední část vnitřní jednotky od její zadní části a zavřete vzduchové potrubí.

Poté otevřete západky a sejměte přední část předního panelu. Demontujte oddělovač proudění vzduchu zatažením za jednu z bočních svorek. 
Nainstalujte přední část předního panelu a jemným zatlačením zavřete vzduchové potrubí.

Ventilátor ventilátoru se zastaví. Mezitím se funkce jednotky nezmění.
Otevřete vzduchové potrubí v opačném pořadí. Ventilátor začne pracovat podle aktuálního nastavení rychlosti nastaveného v aktuálním režimu.

Indikátor provozu světla je umístěn na předním panelu. V noci indikátor, který svítí, zhasne.
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TECHNICKÁ ÚDRŽBA

PŘEDtím ODPOJTE JEDNOTKU Z NAPÁJENÍ
JAKÉKOLI ÚDRŽBY!

Údržba ventilátoru znamená pravidelné čištění povrchů ventilátoru od prachu a čištění a výměnu filtrů. Chcete -li povolit přístup 
k hlavním servisním jednotkám, vypněte ventilátor pomocí dálkového ovladače nebo tlačítek na vnitřní jednotce a poté zcela 
vypněte napájení.

Vento Expert

1. Stisknutím bočních úchytů na vnitřní jednotce sundejte přední část.
Při zpětné montáži předního panelu se ujistěte, že je tepelná tyč v dolní poloze. Pokud je zvednutý, počkejte, až 
klesne (až 2 minuty).

Varování! Pro
Vento Expert A50/85/100-1WV.2
modely před montáží předního 

panelu se ujistěte, že je tepelná tyč 
v dolní poloze a indikátor na 
desce s plošnými spoji nebliká.

Vento Expert Duo

1. Stisknutím bočních úchytů na vnitřní jednotce sundejte přední část. Poté otevřete jazýčky a odpojte přední panel od vnitřní jednotky. 
Pro čištění vyjměte filtry. Sestavte všechny díly v opačném pořadí.

2. Vyjměte konektor zásuvky z řídicí desky. Nevytahujte konektor ze zásuvky tahem za vodiče. Použijte plochý šroubovák
v případě potřeby jej pozvednout.

Vento Expert Vento Expert Duo

Odpojte zásuvku
konektor z ovládání

prkno

Odpojte zásuvku
konektor z ovládání

prkno
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3. Zatažením za pásek vyjměte kazetu.

Vento Expert Vento Expert Duo

Filtry čistěte podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
• Za 90 dní nepřetržitého provozu začne indikátor výměny filtru (Filtr) svítit. Resetujte časovač filtrování pomocí mobilního telefonu

aplikace.
Filtry omyjte a nechte zcela vyschnout. Namontujte suché filtry do vzduchového 
potrubí. Vysávání je povoleno.
Životnost filtru je 3 roky.

•
•
•

Ani pravidelná technická údržba nemusí zcela zabránit 
hromadění nečistot na regenerátoru a ventilátorech.

Regenerátor pravidelně čistěte, aby byla zajištěna jeho vysoká účinnost 
regenerace.
Regenerátor čistěte vysavačem nejméně jednou ročně.

•

•

4. Výměna baterie v dálkovém ovladači (podle potřeby).

V případě dlouhodobého provozu dálkového ovladače je nutné vyměnit 
baterii.
Žádná reakce jednotky na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači 
nenaznačuje nutnost výměny baterie.
Typ baterie je CR2025.
Vyjměte držák s baterií ze spodní části dálkového ovladače.

Poté vyměňte baterii a znovu nainstalujte držák s novou baterií na 
místě.

+
CR2025

3V

+
CR2025

3V

26



vento expert (Duo) a50/85/100 (Pro3) Wv.2 www.blaubergventilatoren.de

PORUCHY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Selhání Možné důvody Odstraňování problémů

Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí zdroj, v 
opačném případě odstraňte chybu připojení.

Žádné napájení.
Ventilátor se nespustí

při zapnutí. Vypněte ventilátor. Odstraňování problémů se zaseknutím 

motoru a ucpáním oběžného kola.

Vyčistěte nože. Zapněte ventilátor.

Motor je zaseknutý, lopatky oběžného kola jsou 
znečištěné.

Vypnutí jističe 
během vypínání Nadproud v důsledku zkratu v 

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

zapnutý ventilátor.
Nízká nastavená rychlost ventilátoru. Nastavte vyšší rychlost.

Nízký průtok vzduchu. Filtry, ventilátor nebo regenerátor jsou 
znečištěné.

Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Vyčistěte ventilátor a 
regenerátor.

Oběžné kolo je znečištěné. Vyčistěte oběžné kolo.

Hluk, vibrace. Uvolněné šroubové spojení v plášti ventilátoru nebo Utáhněte šrouby ventilátoru nebo vnějšího dílu
ve vnější ventilační digestoři. ventilační digestoř.

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

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

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

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

•
•
•

•
•
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ZÁRUKA VÝROBCE
Výrobek je v souladu s normami a normami EU pro směrnice o nízkém napětí a elektromagnetickou kompatibilitu. Tímto 
prohlašujeme, že výrobek vyhovuje ustanovením směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě 
(EMC) 2014/30/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU a označení CE Směrnice Rady 
93/68/EHS. Tento certifikát je vydán po zkoušce provedené na vzorcích výše uvedeného výrobku.
Výrobce tímto zaručuje běžný 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 elektrické síti.
Volitelná oprava jednotky uživatelem.
Opravy jednotky jakoukoli osobou bez povolení výrobce. 
Uplynutí záruční doby na jednotku.
Porušení přepravních předpisů jednotky uživatelem. 
Porušení skladovacích předpisů jednotky uživatelem. 
Nesprávné kroky vůči jednotce spáchané třetími stranami.
Rozbití jednotky v důsledku okolností nepřekonatelné síly (požár, povodeň, zemětřesení, válka, nepřátelské akce všeho druhu, blokády). Chybějící 
těsnění, pokud to stanoví uživatelská příručka.
Neodeslání uživatelské příručky s datovým razítkem nákupu jednotky. 
Chybějící doklady o platbě potvrzující nákup jednotky.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PŘEDtím ODPOJTE JEDNOTKU Z NAPÁJENÍ
JAKÉKOLI ÚDRŽBY!

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

Jednokomorový ventilátor s reverzibilní regenerací energie

Vento Expert _________________

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 Vento Expert _________________ 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

Jednokomorový ventilátor s reverzibilní regenerací energie

Vento Expert _________________

Prodávající
Razítko prodejce
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