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OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING

WSKAZÓWKI SPECJAL-
NE
 - Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, 

które ukończyły 8 lat, oraz przez osoby o zmniej-
szonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych lub osoby nieposiadające odpo-
wiedniego doświadczenia względnie wiedzy, jeże-
li są one pod nadzorem lub zostały przeszkolone 
w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz 
zrozumiały wynikające stąd niebezpieczeństwa. 
Urządzenie nie może być używane przez dzieci do 
zabawy. Czyszczenie oraz konserwacja wykony-
wana przez użytkownika są czynnościami, których 
dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru.

 - Czynności związane z koniecznością wymiany lub 
uszkodzeniem elektrycznego przewodu przyłącze-
niowego mogą być wykonywane wyłącznie przez 
specjalistę posiadającego uprawnienia.

 - Zamocować urządzenie w sposób opisany w roz-
dziale „Instalacja / Montaż”.
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OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne
Rozdział „Obsługa” przeznaczony jest dla użytkownika urządzenia 
i specjalisty.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

 Wskazówka
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy do-
kładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
do późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobom trzecim ni-
niejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

 HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu są określone potencjalne skutki nie-
przestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeń-
stwa.
ff W tym miejscu są określone środki zapobiegają-
ce zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol Rodzaj zagrożenia
 
 

Obrażenia ciała 
 

 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

 
 

Poparzenie 
 

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZE-
GAWCZE

Znaczenie

ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do cięż-
kich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do 
średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej 
dokumentacji

 Wskazówka
Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczo-
nym obok.
ff Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol Znaczenie
 
 

Szkody materialne 
(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, zanieczyszcze-
nie środowiska naturalnego)

 
 

Utylizacja urządzenia 
 

ff Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czyn-
ności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.3 Parametry mocy zgodne z normą
Wyjaśnienie dotyczące określania i interpretacji parametrów mocy 
zgodnie z normą

1.3.1 Norma: EN 13141-7

Parametry mocy określone szczególnie w tekście, wykresach i ar-
kuszu danych technicznych zostały określone zgodnie z warunkami 
pomiarowymi normy podanej w tytule tego rozdziału.

Znormalizowane warunki pomiarowe z reguły nie odpowiadają 
całkowicie warunkom dostępnym u użytkownika instalacji. Odchy-
lenia mogą być znaczne w zależności od wybranej metody pomia-
ru i wymiaru odchyłki wybranej metody od warunków normy po-
danej w nagłówku tego rozdziału. Inne współczynniki wpływające 
na wartości pomiarowe to urządzenia pomiarowe, konfiguracja 
instalacji, jej wiek oraz strumienie przepływu.

Potwierdzenie podanych parametrów mocy jest możliwe tylko 
pod warunkiem przeprowadzenia pomiaru zgodnie z warunkami 
normy podanej w nagłówku tego rozdziału.

1.4 Jednostki miar

 Wskazówka
Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary 
podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do kontrolowanej wentylacji miesz-
kań z centralnym prowadzeniem powietrza doprowadzanego i zu-
żytego.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nieprzeszko-
lone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządzenie może 
być użytkowane również poza domem, np. w małych przedsiębior-
stwach, pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia użytkowanie 
traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniej-
szej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi użytego wyposażenia 
dodatkowego.

!

!
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Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem:
 - odprowadzanie powietrza zużytego zawierającego tłuszcze, 

gazy wybuchowe, powietrze zabrudzone pyłem, klejące 
aerozole

 - ustawianie urządzenia na zewnątrz
 - podłączanie wyciągów kuchennych i suszarek wywiewowych 

do systemu wentylacji

Nie przestawiać zaworów nawiewnych i wywiewnych w pomiesz-
czeniach. Zostały one już ustawione przez specjalistę przy uru-
chomieniu.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, które 
ukończyły 8 lat, oraz przez osoby o zmniejszonych zdol-
nościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych 
lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadcze-
nia względnie wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub 
zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi 
urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd niebezpie-
czeństwa. Urządzenie nie może być używane przez dzieci 
do zabawy. Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana 
przez użytkownika są czynnościami, których dzieciom 
nie wolno wykonywać bez nadzoru.

 Wskazówka
Urządzenie działa prawidłowo jedynie przy zamkniętej 
pokrywie.

2.3 Znak kontroli
Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

3. Opis urządzenia
Urządzenie pobiera powietrze zewnętrzne przy pomocy wenty-
latora. Drugi wentylator pobiera zużyte powietrze z pomieszczeń 
mieszkania zanieczyszczonych zapachami lub wilgocią (kuchnia, 
łazienka, WC). Powietrze zużyte i powietrze zewnętrzne są pro-
wadzone oddzielnymi kanałami. Powietrze zużyte i powietrze 
zewnętrzne są filtrowane przez oddzielne filtry.

Oba strumienie powietrza są przepuszczane przez przeciwprą-
dowy wymiennik ciepła. Powietrze zużyte oddaje ciepło. Ciepło 
to jest pobierane przez powietrze zewnętrzne. Oznacza to, że od-
prowadzane zużyte powietrze pokojowe ogrzewa czyste powietrze 
zewnętrzne. Dzięki temu oszczędza się energię i doprowadza się 
świeże powietrze do wybranych pomieszczeń.

Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik konserwacji filtra oraz 
w opcjonalny wskaźnik konserwacji filtra na przełączniku stopni.

Urządzenie jest wyposażone w układ ochrony przed zamarzaniem, 
dzięki któremu urządzenie działa optymalnie również przy niskich 
temperaturach zewnętrznych. W razie potrzeby, układ ochrony 
przed zamarzaniem włącza wbudowaną nagrzewnicę wstępną.

Urządzenie jest dostarczane w stanie gotowym do podłączenia i 
działa w pełni automatycznie.

Specjalista może nastawić dla każdego stopnia oddzielny strumie 
przepływu powietrza. Układ regulacji stałego przepływu dba o 
to, aby strumienie przepływu wentylatora powietrza doprowa-

dzanego i zużytego były niezależne od ciśnienia w kanałach po-
wietrznych.

Stopień wen-
tylatora
 
 
 
 
 

Wentylacja chroniąca przed wilgocią: Ten stopień wenty-
latora z fabrycznie nastawionym strumieniem przepływu 
wynoszącym 50 m³/h zapobiega zagrzybieniu. Na poziomie 
rozruchowym specjalista może również nastawić strumień 
przepływu powietrza wynoszący 0 m³/h. W takim przypad-
ku ochrona przed wilgocią nie jest zapewniona.

  
 

Stopień wentylatora 1 przypisany jest do zredukowanego 
stopnia wentylacji, włącza się go na przykład w przypadku 
nieobecności domowników.

 
 

Stopień wentylatora 2 zaleca się w ramach wentylacji no-
minalnej. 

 
 
 

Stopień wentylatora 3 służy do wentylacji intensywnej, 
jeżeli konieczne jest tymczasowe zwiększenie strumienia 
przepływu powietrza przy intensywnym użytkowaniu po-
mieszczeń (np. podczas przyjęcia).

Funkcja obejścia

W urządzeniu wbudowany jest automatyczny zawór obejścia. 
Zawór obejścia umożliwia doprowadzanie świeżego powietrza, 
które nie jest ogrzewane przez wymiennik ciepła. Jest to szczegól-
nie korzystne podczas letnich nocy. W tym przypadku na miejsce 
ciepłego powietrza pokojowego wchodzi chłodniejsze powietrze 
świeże. Zawór obejścia automatycznie otwiera się i zamyka, gdy 
spełnione są następujące warunki:

Pozycja zawo-
ru obejścia

Warunek

Otwarty 
 
 

Temperatura zewnętrzna przekracza 10 °C, jest niższa 
od temperatury pokojowej, a temperatura pokojowa jest 
wyższa od temperatury aktywacji obejścia ustawionej w 
parametrze 05.

Ciśnieniowa Temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10 °C.
Temperatura zewnętrzna jest wyższa o co najmniej 0,5 °C 
od temperatury pokojowej.

  
 
 

Temperatura pokojowa jest niższa od temperatury akty-
wacji obejścia minus histereza. Temperaturę aktywacji 
obejścia można ustawić w parametrze 05. Histerezę temp. 
aktywacji obejścia można ustawić w parametrze 06.

Gdy otwarty jest zawór obejścia, zużyte powietrze nie przechodzi 
przez krzyżowy-przeciwprądowy wymiennik ciepła, lecz jest od-
prowadzane bezpośrednio z budynku. Dzięki temu nie ogrzewa 
ono powietrza doprowadzanego.

Ochrona przed zamarzaniem

Urządzenie jest wyposażone w układ ochrony przed zamarzaniem 
oraz zintegrowaną nagrzewnicę, które zapobiegają zamarzaniu 
przeciwprądowego wymiennika ciepła.

Po aktywacji układu ochrony przed zamarzaniem (-1,5 °C) na-
grzewnica jest ustawiona bezstopniowo tylko wtedy, gdy wymien-
nik ciepła zaczyna zamarzać. Układ ochrony przed zamarzaniem 
wykrywa zamarzanie wymiennika ciepła, ponieważ zwiększa się 
wówczas ciśnienie w urządzeniu po stronie odprowadzanego 
powietrza. Wentylator powietrza doprowadzanego i powietrza 
zużytego pracują z tymi samymi strumieniami przepływu.

Dopiero, gdy moc nagrzewnicy przestaje wystarczać do odmra-
żania, układ regulacji dodatkowo obniża bezstopniowo prędkość 
obrotową wentylatora doprowadzającego powietrze aż do całko-
witego wyłączenia.
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4. Nastawy

 Wskazówka
Dla użytkownika obsługa urządzenia polega jedynie na 
jego włączaniu i wyłączaniu.

4.1 Zdalne sterowanie
Przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji odpowiedniego 
zdalnego sterowania (patrz rozdział „Opis urządzenia / niezbęd-
ne wyposażenie dodatkowe” lub „Opis urządzenia / pozostałe 
wyposażenie”).

4.2 Panel obsługowy na urządzeniu
Urządzenie jest wyposażone w panel obsługowy ze wskaźnikiem. 
Umożliwia on bezstopniowe ustawianie przepływów powietrza 
oraz odczytywanie danych eksploatacyjnych.

.
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1 2 3 4 5 6
1 Serwisowe połączenie wtykowe
2 Przycisk Menu
3 Przycisk Minus
4 Wyświetlacz LCD
5 Przycisk Plus
6 Przycisk R

Przy pomocy czterech przycisków obsługowych (Menu, Plus, 
Minus, R) można wywoływać i zmieniać nastawy.

Po włączeniu napięcia sieciowego, przez dwie sekundy na wy-
świetlaczu ukazują się wszystkie dostępne symbole. Poza tym pod-
świetlenie wyświetlacza świeci przez 60 sekund. Po naciśnięciu 
któregoś z przycisków obsługowych wyświetlacz jest podświetlany 
przez 30 sekund. Jeżeli nie są naciskane żadne przyciski ani nie 
wystąpiła usterka blokująca, na wyświetlaczu widoczne jest nor-
malne wskazanie.

Po naciśnięciu przycisku Menu można wybierać między różnymi 
podmenu przy pomocy przycisku Plus i przycisku Minus:
 - menu nastaw (SET)
 - Menu odczytów (READ)
 - Menu serwisowe (SERV)

Przyciskiem R można opuszczać każde wybrane menu i powracać 
do normalnego trybu.

Aby włączyć podświetlenie tła wskaźnika bez zmiany nastaw 
menu, nacisnąć krótko przycisk R (nie dłużej niż przez 5 sekund).

Przycisk Funkcje przycisków
Menu Otwieranie menu; otwieranie podmenu; aktywacja zmiany warto-

ści parametru; potwierdzenie zmiany wartości
- 
 

Przewijanie; dostosowanie wartości; włączanie lub wyłączanie 
urządzenia, gdy jest w trybie normalnym (wcisnąć i przytrzymać 
przez 5 sekund)

+ Przewijanie; zmiana wartości
R 
 

Przejście do poprzedniego kroku w menu; zerowanie dostoso-
wanej wartości; zerowanie filtra (wcisnąć i przytrzymać przez 
5 sekund); wykasowanie historii usterek

4.3 Włączanie urządzenia
ff Włożyć wtyczkę urządzenia do gniazdka z zestykiem 
ochronnym.
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Przez dwie sekundy wskazywane są wszystkie symbole wyświe-
tlacza.
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Przez dwie sekundy wskazywana jest wersja oprogramowania.
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Urządzenie pracuje następnie zgodnie z nastawami przełącznika 
stopni. Jeżeli nie jest podłączony przełącznik stopni, urządzenie 
pracuje zawsze na stopniu 1.
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Włączanie przez oprogramowanie

Jeżeli urządzenie zostały wyłączone przez oprogramowanie, na 
wyświetlaczu widoczny jest napis „OFF”.
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ff Włączyć urządzenie naciskając przez 5 sekund przycisk 
Minus.

5 s
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4.4 Wyłączanie urządzenia

Wyłączanie przez oprogramowanie
ff Wcisnąć i przytrzymać przyciskMinus przez5 sekund, aby wy-
łączyć urządzenie.

Na wyświetlaczu pojawia się napis „OFF”.

5s
26
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Wyłączenie napięcia zasilania
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Na wyświetlaczu nie jest widoczne żadne wskazanie.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Przed wykonaniem prac we wnętrzu urządzenia nale-
ży zawsze wcześniej wyłączyć urządzenie przez opro-
gramowanie, a następnie odłączyć od sieci wyciągając 
wtyczkę.

4.5 Tryb normalny
W normalnym wskazaniu, na wyświetlaczu mogą być widoczne 
maksymalnie cztery różne informacje (tryby pracy i wartości).
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1 Wskaźnik stopnia wentylatora, wskaźnik sprzężenia urządzeń
2 Wskaźnik strumienia przepływu powietrza
3 Tekst informacyjny, np. tekst o statusie filtra, zadziałanie ze-

wnętrznego zestyku sterującego itd.
4 Symbol usterki

4.5.1 Stopień wentylatora
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Gdy wentylator doprowadzający powietrze i wentylator odpro-
wadzający powietrze obracają się, na wyświetlaczu pojawia się 
symbol wentylatora. Gdy wentylatory są zatrzymane, symbol 
wentylatora gaśnie.

Liczba za symbolem wentylatora oznacza jego stopień.

Wskazanie 
stopnia 
wentylatora

Opis 

 
 
 
 

Wentylator doprowadzający powietrze i wentylator odprowa-
dzający powietrze wytwarzają strumień przepływu 50 m³/h 
lub zatrzymują się. Jest to zależne od nastawy parametru 01. 
Ten stopień wentylatora można aktywować przełącznikiem 
3-stopniowym.

  
 

Wentylator doprowadzający powietrze i wentylator odprowa-
dzający powietrze obracają się według stopnia 1. Strumień 
przepływu powietrza zależy od nastawy parametru 02.

 
 

Wentylator doprowadzający powietrze i wentylator odprowa-
dzający powietrze obracają się według stopnia 2. Strumień 
przepływu powietrza zależy od nastawy parametru 03.

 
 

Wentylator doprowadzający powietrze i wentylator odprowa-
dzający powietrze obracają się według stopnia 3. Strumień 
przepływu powietrza zależy od nastawy parametru 04.

 
 
 
 
 

Urządzenie jest połączone z magistralą eBUS lub OpenTherm. 
Wentylator doprowadzający powietrze i wentylator odprowa-
dzający powietrze obracają się według stopnia ustawionego 
na urządzeniu nadrzędnym. Jeżeli urządzenie jest podłączo-
ne w układzie kaskadowym, na wyświetlaczu wskazywany 
jest numer kolejnego urządzenia.

4.5.2 Wskaźnik strumienia przepływu powietrza
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Wskazywany jest nastawiony strumień przepływu wentylatora 
powietrza doprowadzanego i zużytego.

Jeżeli strumienie przepływu wentylatora powietrza doprowadza-
nego i zużytego różnią się, np. w przypadku użycia zewnętrznego 
zestyku sterującego, zawsze wskazywany jest największy strumień 
przepływu powietrza.

W przypadku wyłączenia urządzenia przez oprogramowanie po-
jawia się tekst „OFF”.
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4.5.3 Teksty komunikatów w trybie normalnym
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W tym miejscu na wyświetlaczu może pojawić się komunikat tek-
stowy. Komunikat tekstowy „FILTER” ma zawsze priorytet przed 
innymi komunikatami.

Komunikat tek-
stowy

Opis

FILTER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jeżeli wskazywany jest komunikat FILTER, należy oczy-
ścić lub wymienić filtry.

EWT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jeżeli wskazywany jest komunikat EWT, aktywny jest 
geotermiczny wymiennik ciepła.

CN1 lub CN2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jeżeli wskazywany jest komunikat CN1 lub CN2, aktywne 
jest jedno z zewnętrznych wejść sterujących.

V1 lub V2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jeżeli wskazywany jest komunikat V1 lub V2, aktywne 
jest jedno z wejść 0-10  V.

Tylko w przypadku korzystania z przyłącza X1 (połączenie e-Bus 
lub OpenTherm):

Komunikat tek-
stowy

Opis

Slave 1, Slave 2 itd. 
 
 

Urządzenie Master: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie Slave:  
 
 
 
 
 
 
W przypadku połączenia urządzeń pojawia się komuni-
kat, które urządzenia są urządzeniami „Slave 1” – „Slave 
9”. Na urządzeniu Master widoczne jest normalne wska-
zanie trybu pracy wentylatora.

5. Konserwacja, czyszczenie i 
pielęgnacja

Konserwacja przez użytkownika ogranicza się do czyszczenia lub 
wymiany filtrów w wymaganych odstępach.

5.1 Filtr zamienny

Nazwa 
produktu

Numer 
kata-
logowy

Opis Klasyfikacja zgod-
nie z ISO 16890

FMS G4-10 
 

232475 
 

Mata filtracyjna - filtr zgrub-
ny G4; 10 sztuk na opako-
wanie

ISO Coarse > 60 % (G4) 
 

FMS F5-2 232476 Mata filtracyjna - filtr dokład-
ny F5; 2 sztuk na opakowanie

ePM10 ≥ 50 % (M5) 

FMS F7-2 232477 Filtr dokładny F7;  
2 szt. na opakowanie

ePM1 ≥ 50% (F7) 

5.2 Czyszczenie filtra
Filtr trzeba czyścić, jeżeli na wyświetlaczu wskazywana jest in-
formacja „FILTER”.
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Wymieniać filtr co rok.

Nie wolno eksploatować urządzenia bez filtra.

Wyczyścić lub wymienić filtry
ff Wcisnąć i przytrzymać przyciskMinus przez5 sekund, aby wy-
łączyć urządzenie.
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2

1 Filtr powietrza odprowadzanego
2 Filtr powietrza doprowadzanego
ff Otworzyć pokrywę filtra.
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ff Wyciągnąć filtr doprowadzanego i odprowadzanego powie-
trza. Zapamiętać jak montowane były filtry
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ff Czyścić filtry np. za pomocą odkurzacza.
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ff Wsunąć wyczyszczony lub nowy filtr do urządzenia.
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ff Zamknąć pokrywę filtra.

> 5 s
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ff Włączyć urządzenie naciskając przez 5 sekund przycisk 
Minus.

5s

1
2 3
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ff Po oczyszczeniu lub po wymianie filtra wcisnąć na 5 sekund 
przycisk R, aby wyzerować wskaźnik filtra.

Wyzerowanie wskaźnika filtra jest potwierdzane komunikatem 
tekstowym „FILTER”. Wskaźnik filtra można wyzerować nawet 
wtedy, gdy komunikat „FILTER” jeszcze nie pojawił się na wy-
świetlaczu. Licznik zostanie następnie wyzerowany.

Po wyzerowaniu filtra gaśnie tekst „FILTER” i na wyświetlaczu 
znów widoczne jest normalne wskazanie.
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6. Usuwanie problemów

6.1 Analiza usterek
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Gdy urządzenie wykrywa usterkę, na wyświetlaczu pojawia się 
migający symbol usterki (klucz płaski), któremu ew. towarzyszy 
numer usterki.

Urządzenie rozróżnia między usterkami, przy których urządzenie 
działa nadal w ograniczonym zakresie funkcji, oraz usterkami blo-
kującymi, które powodują wyłączenie obu wentylatorów.

W przypadku usterki blokującej wyłączone jest również menu na-
staw i odczytów i dostępne jest tylko menu serwisowe.

Urządzenie jest w stanie usterki, dopóki problem nie zostanie roz-
wiązany. Następnie urządzenie zeruje się samoczynnie (autoreset) 
i wskaźnik powraca do normalnego stanu.

6.2 Kody błędów

Usterka nieblokująca
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Jeżeli urządzenie wykrywa nieblokujący kod usterki, pracuje ono 
nadal z ograniczonym zakresem funkcji. Usterki nieblokujące są 
wskazywane na wyświetlaczu symbolem usterki (klucz płaski).

Usterka blokująca

D
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00
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53

Gdy urządzenie wykrywa blokujący kod usterki, przestaje działać. 
Wyświetlacz jest cały czas podświetlony, a symbol usterki (klucz 
płaski) jest widoczny wraz z kodem usterki.
ff Powiadomić specjalistę, który usunie usterkę.

Usterki blokującej nie można usunąć poprzez odłączenie urządze-
nia od zasilania. Najpierw należy usunąć usterkę.

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać serwis. 
W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy należy podać numer 
urządzenia z tabliczki znamionowej (000000-0000-000000).
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INSTALACJA

7. Bezpieczeństwo
Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa 
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eks-
ploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego wyposażenia 
dodatkowego przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginal-
nych części zamiennych.

7.2 Przepisy, normy i wymogi

 Wskazówka
Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych 
przepisów oraz wymogów.

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
W odniesieniu do przepisów technicznych i przeciw-
pożarowych dotyczących wykonania instalacji wen-
tylacyjnych należy przestrzegać krajowych przepisów 
i uregulowań. W Niemczech są to przede wszystkim obo-
wiązujące wytyczne nadzoru budowlanego dotyczące 
wymagań przeciwpożarowych stawianych instalacjom 
wentylacyjnym.

7.3 Eksploatacja urządzenia w budynkach z 
paleniskami

Stosowane poniżej pojęcie „palenisko” obejmuje na przykład piece 
kaflowe, kominki i urządzenia spalające gaz.

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Urządzenia wentylacyjne mogą wytwarzać podciśnienie 
w jednostce mieszkaniowej. Jeśli równocześnie pracu-
je palenisko, do miejsca ustawienia paleniska mogą 
przedostawać się spaliny. Dlatego przy równoczesnej 
eksploatacji urządzenia wentylacyjnego i paleniska na-
leży zwrócić uwagę na kilka spraw.

Projektowanie, montaż i eksploatacja urządzenia wentylacyjnego 
i palenisk musi odbywać się zgodnie z krajowymi i regionalnymi 
przepisami oraz postanowieniami.

7.3.1 Projektowanie środków bezpieczeństwa

Projektant w porozumieniu z właściwymi urzędami określa środki 
bezpieczeństwa niezbędne do równoczesnej eksploatacji urządze-
nia wentylacyjnego i paleniska.

Eksploatacja przemienna

Eksploatacja przemienna oznacza, że po uruchomieniu paleniska 
wentylacja mieszkania jest wyłączana bądź nie można jej uru-
chomić. Wzajemna eksploatacja musi być zapewniona poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków, np. automatycznie wymu-
szonego wyłączenia urządzenia wentylacyjnego.

Eksploatacja wspólna

Do wspólnej eksploatacji kotła i instalacji wentylacyjnej mieszka-
nia zalecamy dobór kotła niezależnego od powietrza pomieszcze-
nia z atestem, w Niemczech z atestem DIBt.

Jeśli w jednostce mieszkaniowej równocześnie eksploatowane 
jest palenisko zależne od powietrza w pomieszczeniu i urządzenie 
wentylacyjne, do jednostki mieszkaniowej nie mogą przedostawać 
się żadne spaliny wskutek ewentualnego podciśnienia w pomiesz-
czeniu.

Urządzenie wentylacyjne może być eksploatowane wyłącznie 
w połączeniu z paleniskami, które są samobezpieczne. Te paleni-
ska posiadają na przykład przerywacz ciągu lub czujnik spalin i są 
dopuszczone do wspólnej eksploatacji z urządzeniami wentylacyj-
nymi. Alternatywnie można podłączyć zewnętrzne, przetestowane 
urządzenie zabezpieczające do monitorowania pracy paleniska. 
Można na przykład zainstalować urządzenie do monitorowania 
różnicy ciśnień, które monitoruje ciąg kominowy i w razie usterki 
wyłącza urządzenie wentylacyjne.

Urządzenie służące do monitorowania różnicy ciśnień musi speł-
niać następujące wymagania:
 - Monitorowanie różnicy ciśnień między elementem łączącym z 

kominem a pomieszczeniem ustawienia paleniska
 - Możliwość dostosowania wartości wyłączenia dla różnicy ci-

śnień do minimalnego zapotrzebowania ciągu paleniska
 - Styk bezpotencjałowy do wyłączania funkcji wentylacji
 - Możliwość podłączenia układu pomiaru temperatury do włą-

czania funkcji monitorowania różnicy ciśnień tylko podczas 
pracy paleniska, w celu uniknięcia niepotrzebnego wyłącza-
nia wskutek oddziaływania wpływów otoczenia

 Wskazówka
Przełączniki różnicy ciśnień, dla których kryterium za-
działania jest różnica ciśnień między ciśnieniem powie-
trza zewnętrznego a ciśnieniem w pomieszczeniu usta-
wienia paleniska, nie nadają się do użytku.

 Wskazówka
Na potrzeby eksploatacji każdego paleniska zalecamy in-
stalację i regularną konserwację czujnika tlenku węgla 
wg EN 50291.

7.3.2 Uruchomienie

Podczas uruchomienia urządzenia wentylacyjnego trzeba spraw-
dzić, czy spaliny nie przedostają się w ilości zagrażającej zdrowiu 
do jednostki mieszkaniowej i udokumentować tę kontrolę w pro-
tokole uruchomienia.

Uruchomienie w Niemczech

Właściwy zakład kominiarski dokonuje odbioru.

Uruchomienie poza granicami Niemiec

Odbiór musi zostać przeprowadzony przez specjalistę. W razie 
wątpliwości trzeba wezwać niezależnego rzeczoznawcę, który 
dokona odbioru.
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7.3.3 Konserwacja

Wymagana jest regularna konserwacja palenisk. Konserwacja 
obejmuje kontrolę ciągu spalin, przekroju rur w świetle i urzą-
dzeń zabezpieczających. Właściwy wyspecjalizowany instalator 
musi poświadczyć, że doprowadzana może być wystarczająca ilość 
powietrza do spalania.

7.4 Użytkowanie urządzenia w domach pasywnych
Jeśli urządzenie użytkowane jest w domu pasywnym, fabrycznie 
wbudowany filtr powietrza zewnętrznego musi zostać wymienio-
ny. Patrz rozdział „Opis urządzenia / Wyposażenie dodatkowe”.

8. Opis urządzenia

8.1 Zakres dostawy
Z urządzeniem dostarczane są:
 - Zestaw do zawieszania na ścianie (2 listwy montażowe, 3 

pokrywki ochronne, 1 pasek gumowy, 2 pierścienie gumowe, 
1 instrukcja montażu)

 - Przyłącze odpływu kondensatu PVC (1 nakrętka z tworzywa 
sztucznego 1,5”, 1 pierścień uszczelniający, 1 króciec przylep-
ny z PVC 32 mm)

 - Przewód o długości ok. 90 cm do podłączenia zdalnego 
sterowania

8.2 Niezbędny osprzęt
 - Zdalne sterowanie przewodowe, za pomocą którego można 

wybierać trzy predefiniowane stopnie strumienia przepływu. 
W naszej ofercie wyposażenia dodatkowego dostępne są 
zdalne sterowania, które oprócz tego umożliwiają wykony-
wanie dodatkowych funkcji.

8.3 Pozostałe wyposażenie dodatkowe
Możemy dostarczyć również rury wentylacyjne, zawory powietrza 
zużytego, zawory powietrza doprowadzanego i podobne wypo-
sażenie dodatkowe.

9. Przygotowania

9.1 Miejsce montażu
Urządzenie można zamontować na ścianie przy pomocy dostar-
czonego zestawu mocującego.

!  Szkody materialne
Aby umożliwić montaż bez drgań i wstrząsów, należy 
montować urządzenie do masywnej ściany 200 kg/m2. 
Ściana z kartongipsu lub ze szkieletem metalowym jest 
niewystarczająca. Są wówczas niezbędne dodatkowe 
środki, np. podwójna obudowa lub dodatkowe podpory.

Urządzenie musi być zamontowane poziomo.

W miejscu ustawienia należy zapewnić wystarczający odpływ 
kondensatu z syfonem oraz spadek dla kondensatu.

Miejsce ustawienia musi być zabezpieczone przed mrozem.

9.2 Transport
Aby urządzenie było zabezpieczone przed uszkodzeniami, należy 
przetransportować je do miejsca nastawy w oryginalnym opa-
kowaniu.

10. Montaż

10.1 Zawieszenie urządzenia

10 mm

26
�0

4�
15

�0
07

8

ff Wykręcić oba górne wkręty z rowkiem krzyżowym z tyłu 
urządzenia.
ff Zamocować jedną z dwóch szyn śrubami na urządzeniu.

!  Szkody materialne
ff Sprawdzić, czy ściana jest w stanie przejąć ciężar 
urządzenia.
ff Do zamocowania szyny, w zależności od konstrukcji 
ściany, użyć odpowiednich kołków i śrub.

ff Zamontować drugą szynę jako uchwyt na ścianie.  Aby zapo-
biec przenoszeniu hałasu, podłożyć dostarczone w komplecie 
podkładki między ścianę a szynę.
ff Przykleić dostarczone w komplecie elementy dystansowe z 
tyłu urządzenia.
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ff Założyć dostarczone w komplecie paski gumowe na szynę 
zamontowaną na ścianie. Paski gumowe służą do tłumienia 
hałasu.
ff Zawiesić urządzenie w taki sposób, aby obie szyny weszły 
jedna w drugą.
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10.2 Podłączanie odpływu kondensatu

!  Szkody materialne
Aby zagwarantować prawidłowy odpływ kondensatu, 
przewody kondensatu podczas układania nie mogą być 
zaginane. Spadek musi wynosić co najmniej 10 %, a urzą-
dzenie musi być zamontowane poziomo.

 > 60
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1

1 Odpływ kondensatu
2 Króciec odpływu kondensatu (Ø32 mm) z nakrętką 

kołpakową.

Odpływ kondensatu jest przeprowadzony przez dno urządzenia. 
Kondensat musi spływać do kanalizacji budynku.
ff Przykręcić dostarczony w komplecie króciec odpływu kon-
densatu z uszczelką i nakrętką kołpakową do odpływu kon-
densatu znajdującego się pod urządzeniem.

Do króćca odpływu kondensatu w razie potrzeby można przykleić 
przewód odpływowy kondensatu (w razie potrzeby z kolankiem).
ff Przed podłączeniem odpływu kondensatu do urządzenia 
wlać wodę w syfon, aby nie rozchodził się przykry zapach 
z kanalizacji.

Przewód odpływowy kondensatu musi kończyć się w syfonie, pod 
poziomem wody. Przewód odpływowy kondensatu musi być za-
nurzony w wodzie w syfonie na głębokości przynajmniej 60 mm.

10.3 Podłączanie kanałów powietrznych
Podczas montażu zwracać uwagę, aby do instalacji rurowej nie 
przedostały się wióry metalowe. Jeśli tak się zdarzy, należy je 
usunąć, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 
wentylatorów.

Prowadzenie przez ścianę zewnętrzną

Powietrze zewnętrzne należy pobierać w miejscu, którym jest 
ono jak najmniej zanieczyszczone (pył, sadza, zapachy, spaliny, 
powietrze odprowadzane).

Podczas instalacji przepustów przez ścianę zewnętrzną należy 
uważać, aby wlot i wylot powietrza nie znajdował się w bezpo-
średniej bliskości.

Tłumik dźwięku

Zasadniczo zainstalować po jednym tłumiku w kanale doprowa-
dzającym powietrze w kanale odprowadzającym powietrze. Aby 
zapobiec przenoszeniu się hałasu, zalecamy zainstalowanie ko-
lejnych tłumików.

Jeśli wentylacja będzie obejmować pomieszczenie z wysokim po-
ziomem hałasu, należy przed nim zamontować dodatkowe tłumiki 
redukujące hałas przenoszony do sąsiednich pomieszczeń.

Należy uwzględnić zjawiska takie jak zakłócenia akustyczne i 
odgłosy kroków nawet w przypadku zabetonowanych kanałów. 
Zakłóceniom akustycznym można zapobiec wykonując kanał z od-
dzielnymi odgałęzieniami do zaworów. W razie potrzeby należy 
zaizolować kanały doprowadzające powietrze, np. jeżeli są one 
montowane poza warstwą izolacji ściany.

Otwory upustowe

W pomieszczeniach mieszkalnych i sypialniach powietrze jest tylko 
doprowadzane. Z kolei w pomieszczeniach, w których występują 
zapachy i wilgoć, powietrze jest tylko odprowadzane. W drzwiach 
lub ścianach wewnętrznych należy zamontować kratki wentyla-
cyjne lub powiększyć szczelinę wentylacyjną pod drzwiami do 
≥ 8 mm, aby powietrze mogło swobodnie przepływać.

Izolacja zapobiegająca wytwarzaniu się kondensatu

!  Szkody materialne
Kondensat powstaje, gdy ciepłe powietrze napotyka na 
zimne powierzchnie.
ff Kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze 
należy wykonać z rur izolowanych termicznie.
ff Jeżeli dla tych przewodów rurowych zostaną użyte 
nieizolowane rury i elementy połączeniowe, należy 
je samemu zaizolować.
ff Zaizolować kanały doprowadzające i odprowadzają-
ce powietrze, jeżeli przebiegają one przez nieogrze-
wane pomieszczenia.

Kanał odprowadzający powietrze nie musi być wyposażony w 
zawór regulacyjny, ponieważ urządzenie samo steruje wymaga-
nym przepływem powietrza.
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10.4 Podłączenie elektryczne

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i insta-
lacyjne wykonywać zgodnie z przepisami krajowymi i 
lokalnymi.

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej 
odłączyć wszystkie przewody przyłączeniowe od na-
pięcia. Odłączenie od sieci musi być możliwe przy po-
mocy wyłączników o rozwarciu styków min. 3 mm, np. 
przy pomocy bezpieczników elektrycznych odłączających 
wszystkie fazy.

Urządzenie wyposażone we wtyczkę można podłączyć do gniazd-
ka.

Uwzględnić pobór mocy nagrzewnicy.

10.4.1 Przyłącze X1 (Obniżone napięcie bezpieczeństwa)

Przyłącze wtykowe dla eBus lub OpenTherm

Urządzenie jest kompatybilne zarówno z eBus, jak i z OpenTherm. 
Potrzebne do tego wyposażenie dodatkowe musi być udostępnio-
ne przez instalatora.

W parametrze 08 w menu nastaw można wybrać eBus lub Open-
Therm.

X1 26
�0

4�
15

�0
01

9

Do podłączenia eBus lub OpenTherm służy 2-biegunowe przyłącze 
X1 z tyłu obudowy wyświetlacza.

Protokół eBus można wykorzystać np. do sprzęgania (łączenia 
kaskadowego) urządzeń. Ponieważ kolejność podłączenia żył ma 
znaczenie, styki X1-1 należy łączyć zawsze z X1-1, a X1-2 zawsze 
z X1-2. Jeżeli styki zostaną zamienione, urządzenie nie będzie 
działać.

W protokole OpenTherm wymiana przyłącza kabla do 2-biegu-
nowego połączenia zaciskowego X1 nie ma wpływu na działanie 
urządzenia.

W parametrze 08 fabrycznie ustawione jest połączenie eBus.

Przyłącze X1 służy tylko do podłączania niskiego napięcia.

10.4.2 Przyłącze X2 (Obniżone napięcie bezpieczeństwa)

Podłączanie przełącznika stopni

 Wskazówka
Przewód elektroniczny przełącznika stopni oraz sieciowy 
przewód zasilający urządzenia wentylacyjnego muszą być 
układane oddzielnie.

X2 26
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15
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Przełącznik stopni (niewchodzący w zakres dostawy) należy podłą-
czyć do modułowego złącza wtykowego typu RJ12 (przyłącze X2). 
Złącze X2 znajduje się z tyłu obudowy wyświetlacza w urządzeniu.

Możliwa jest również kombinacja przełączników stopni. Przyłącze 
X2 służy tylko do podłączania niskiego napięcia.

10.4.3 Złącze X14

X14

26
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15
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00

3

Złącze X14 służy do podłączania zewnętrznej nagrzewnicy.

2-biegunowe złącze X14 jest dostępne po zdjęciu obudowy wy-
świetlacza. Na obudowie wyświetlacza znajduje się druga nakręt-
ka kołpakowa. Za jej pomogą można ew. wyprowadzić z urządze-
nia przewód 230 V, który można podłączyć do X14.

Złącze X14 fabrycznie jest nieaktywne.
ff W przypadku podłączania nagrzewnicy, w menu nastaw na-
leży dostosować parametr 13.

Maks. moc przyłączeniowa może wynosić 1000 W.
ff Jeżeli podłączana jest nagrzewnica, również czujnik tempera-
tury nagrzewnicy należy podłączać do X15-7 i X15-8.
ff Zamocować przewód elektryczny prowadzący do nagrzewni-
cy przy pomocy zabezpieczenia przed wyrwaniem pod obu-
dową wyświetlacza.
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10.4.4 Złącze X15 (Obniżone napięcie bezpieczeństwa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
26

�0
4�

15
�0

00
2

9-biegunowa listwa zaciskowa X15 jest dostępna z tyłu obudowy 
wyświetlacza bez otwierania urządzenia.

Złącze X15 Zastosowanie Parametr 15 Parametr 21
1 i 2 Zewnętrzny zestyk sterujący 0 Zestyk zwierny (nastawienie fabryczne)

1 Wejście 0–10 V; X15-1 = GND i X15-2 = 0–10 V
2 Zestyk rozwierny
3 Wejście sterujące 1: Obejście otwarte = 12 V; obejście zamknięte = 0 V

  4 Wejście sterujące 1: Obejście otwarte = 0 V; obejście zamknięte = 12 V
3 i 4 Wejście 0 - 10 V 0 Zestyk zwierny

1 Wejście 0–10 V-(= nastawienie fabryczne)
2 Zestyk rozwierny
3 Wejście sterujące 2: Obejście otwarte = 12 V; obejście zamknięte = 0 V

   4 Wejście sterujące 2: Obejście otwarte = 0 V; obejście zamknięte = 12 V
5 i 6 złącze 24 V   maks. 4,5 VA; 5 = uziemienie; 6 = +
7 i 8 
 

Złącze czujnika nagrzewnicy 
lub czujnika zewnętrznego 
wymiennika geotermiczny

  
 

  
 

  
 

9 Sygnał sterujący (0 lub 10 V)   9 = + ; 5 = ziemia
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Podłączenie zewnętrznego zestyku sterującego do X15-1 i X15-2

Dzięki dostosowaniu parametru 18, przy podłączaniu wejścia „ze-
wnętrzny zestyk sterujący 1 (X15-1 und X15-2)” można ustawić 
pięć różnych trybów pracy dla wentylatora doprowadzającego / 
odprowadzającego powietrze. W zależności od nastawy parametru 
19 i 20, wentylator doprowadzający powietrze oraz wentylator od-
prowadzający powietrze mogą mieć różną wydajność (maksymalny 
strumień przepływu jest wskazywany na wyświetlaczu).

Para-
metr 
18

Warunki funkcji 
 

Tryb pracy wentylatora doprowadzającego / 
odprowadzającego powietrze 
 

Para-
metr 
19

Para-
metr 
20

Działanie wentylatora doprowa-
dzającego / odprowadzającego 
powietrze przy zwieraniu zesty-
ku wejściowego X15-1 i X15-2

0 Zestyk wejściowy 1 (X15-1 i X15-2) 
zamknięty

Akcja niemożliwa, ponieważ wejście zestyku 1 nie zostało aktywowane (parametr 18 jest ustawiony jeszcze na 0) 

1 
 

Zestyk wejściowy 1 (X15-1 i X15-2) 
zamknięty 

Operacja zależna od nastawy wentylatora doprowadza-
jącego powietrze (parametr 19) oraz odprowadzającego 
powietrze (parametr 20)

0 
 

0 
 

Wentylator wyłącza się 
 

      1 1 Minimalny strumień przepływu wentyla-
tora (50 m3/h)

2 
 

Zestyk wejściowy 1 (X15-1 i X15-2) 
zamknięty; warunki obejścia dla 
„Klapa otwarta” są spełnione

  
 

2
 

2 
 

Stopień wentylatora 1 
 

3 3 Stopień wentylatora 2
   

 
 
 4 4 Stopień wentylatora 3

3 
 

Zestyk wejściowy 1 (X15-1 i X15-2) 
zamknięty 

Klapa obejścia otwiera się; automatyczna regulacja obej-
ścia w urządzeniu zostaje przesterowana; akcja wentyla-
torów jest niezależna od parametrów 19 i 20.

5 
 

5 
 

Wentylator ustawiony na dany stopień 
 

      6 6 Maksymalny strumień przepływu wen-
tylatora

4 
 
 
 

Zestyk wejściowy 1 
X15-1 i X15-2 zamknięty 
 
 

Zawór sterujący doprowadzanego powietrza otwiera się. 
Zawór sterujący doprowadzanego powietrza (24 V) zosta-
je podłączony do X15-5 (24 V GND), X15-6 (24 V +) i X15-9 
(sterowanie 0-10 V); działanie wentylatorów jest zależne 
od parametrów 19 i 20.

7 
 
 
 

7 
 
 
 

Wentylator nie jest wysterowany 
 
 
 

Jeżeli złącza X15-3 i X15-4 są zaprogramowane jako wejście ste-
rujące 2, za pomocą parametrów 24, 25 i 26 można sterować po-
szczególnymi trybami pracy, podobnie jak w przypadku zestyku 
wejściowego 1. Po zwarciu zestyku wejściowego 2 na wyświetlaczu 
pojawia się tekst „CN2”.

10.4.5 Podłączanie urządzenia zabezpieczającego dla trybu 
pracy z piecem / kominkiem.

Wersja 1: Podłączenie urządzenia zabezpieczającego do X15
ff Podłączyć zestyk bezpotencjałowy urządzenia zabezpieczają-
cego dla trybu pracy z piecem / kominkiem do X15-1 i X15-2.
ff Ustawić parametr 18 na 1, a parametr 19 i 20 na 0. Jeżeli 
urządzenie zabezpieczające zamyka obwód elektryczny mię-
dzy X15-1 a X15-2, wentylator odprowadzający powietrze oraz 
wentylator doprowadzający powietrze zostają wyłączone.

Wersja 2: Wyłączenie napięcia zasilania przez urządzenie 
zabezpieczające
ff Podłączyć urządzenie zabezpieczające zgodnie z rysunkiem w 
rozdziale „Połączenie elektryczne / połączenie standardowe”.
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10.4.6 Połączenie standardowe
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1 3-stopniowy przełącznik
2 4-stopniowy przełącznik
3 Czujnik jakości powietrza  FEQ
4 Termostat pokojowy  FEZ
5 Urządzenie wentylacyjne
6 Zasilanie sieciowe ,  Licznik taryfowy
7 Przełącznik ciśnienia różnicowego paleniska
8 Przyłącze ciśnieniowe „piec”
9 Przyłącze ciśnieniowe „pomieszczenie”
10 Czujnik temperatury spalin
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11. Uruchomienie

!  OSTRZEŻENIE obrażenia ciała
Jeśli urządzenie zostanie włączone bez podłączonych 
kanałów powietrznych, sięgnięcie przez króćce przyłą-
czeniowe powietrza do wnętrza urządzenia grozi obra-
żeniami ciała.
Urządzenie uruchamiać dopiero po prawidłowym pod-
łączeniu kanałów powietrznych do urządzenia. 

11.1 Pierwsze uruchomienie

11.1.1 Ustawianie strumienia przepływu powietrza

Moc i zużycie energii urządzenia są zależne od straty ciśnienia w 
systemie kanałów oraz od oporu filtra.

Stopień 
wentylatora

Strumień przepływu powietrza 

 m³/h 0 

 50: Wentylacja chroniąca przed wilgocią
  
 

 
 

Ten stopień wentylatora z fabrycznie nastawionym 
strumieniem przepływu wynoszącym 50 m³/h zapo-
biega zagrzybieniu.

  m³/h  musi być mniejsze od stopnia 2 

 m³/h musi być mniejsze od stopnia 3 

 m³/h LWZ 370 plus: 50 - 400 

 m³/h LWZ 170 E plus: 50 - 300

Jeżeli nie jest spełniony jeden z powyższych warunków, auto-
matycznie zostaje ustawiony przepływ powietrza nadrzędnego 
stopnia wentylatora.

11.2 Wyłączenie z eksploatacji
Również w przypadku dłuższej nieobecności zalecamy, aby urzą-
dzenie pozostało włączone za pomocą pilota w pozycji 1. Jeżeli 
pomimo to urządzenie ma zostać wyłączone na dłuższy czas, na-
leży je wyłączyć przez panel obsługowy oraz odłączyć od zasilania 
wyciągając wtyczkę sieciową.
ff Wyczyścić lub wymienić filtry.

11.3 Ponowne uruchomienie
ff Sprawdzić, czy filtry są włożone w urządzenie. Nie urucha-
miać urządzenia bez filtra.
ff Sprawdzić, czy odpływ kondensatu nie jest uszkodzony ani 
zagięty.

12. Nastawy

12.1 Menu nastaw
Aby urządzenie działało w optymalny sposób, w menu nastaw 
można zmieniać parametry, za pomocą których dostosowuje się 
urządzenie do sytuacji w miejscu instalacji. Niektóre z parame-
trów, np. dla strumienia przepływu powietrza, zostały ustalone 
w dokumentach projektowych budynku.

 Wskazówka
Zmiany nastaw, które nie zostały opisane w tym doku-
mencie, mogą być dokonywane wyłącznie po konsultacji 
z producentem. Nieprawidłowe nastawy mogą poważnie 
zakłócić prawidłowe działanie urządzenia.

12.1.1 Procedura nastawy parametrów

Wybrać menu nastaw
ff Nacisnąć przycisk menu podczas normalnej pracy.

Na wyświetlaczu pojawia się menu nastaw („SET”).

26
�0

4�
15

�0
06

4

Aktywować menu nastaw
ff Nacisnąć jeszcze raz przycisk menu, aby aktywować menu 
nastaw.

26
�0

4�
15

�0
06

5

Wybrać parametry
ff Wybrać przyciskami plus lub minus żądane parametry.

26
�0

4�
15

�0
06

6

1 2

1 Numery parametrów
2 Wartość parametru
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Zmiana parametrów
ff Nacisnąć przycisk menu.

26
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15
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7

ff Wartość parametru zaczyna migać.
ff Przyciskami minus lub plus zmienić wartość parametru.

26
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15
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8

Rezygnacja z zapisania parametru
ff Jeżeli zmieniona wartość parametru nie ma zostać zapisana, 
nacisnąć przycisk R.

26
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9

Potwierdzić wartość parametru

26
�0

4�
15
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07

0

ff Jeżeli zmieniona wartość parametru ma zostać zapisana, na-
cisnąć przycisk menu.

 Wskazówka
Aby zmieniać kolejne parametry, należy powtórzyć kroki 
opisane w „Wybór parametrów”. Jeżeli nie mają być 
zmienione żadne inne parametry, nacisnąć przycisk R, 
aby powrócić do normalnego wskazania.
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12.1.2 Lista parametrów w menu nastaw

Para-
metr 

Opis 
 

Jed-
nost-
ka

Nastawa fa-
bryczna 

Zakres nastaw 
 

Wielkość 
kroku 

Teksty i sym-
bole na wy-
świetlaczu

01 
Strumień przepływu – stopień 

m3/h 50 0   
 

    50: Wentylacja chroniąca przed wilgocią   
02 Strumień przepływu – stopień 1 m3/h 100 LWZ 370 plus: 50 - 400 5 

 
    LWZ 170 E plus: 50 - 300   
03 Strumień przepływu – stopień 2 m3/h LWZ 370 plus: 200 LWZ 370 plus: 50 - 400 5 

 
   LWZ 170 E plus: 150 LWZ 170 E plus: 50 - 300   
04 Strumień przepływu – stopień 3 m3/h LWZ 370 plus: 300 LWZ 370 plus: 50 - 400 5 

 
   LWZ 170 E plus: 225 LWZ 170 E plus: 50 - 300   
05 Temperatura aktywacji obejścia °C 22 15 - 35 0,5 

BYPASS 
06 Histereza temp. aktywacji obejścia °C 2 0 - 5 0,5 

BY HYS 
07 Stan zaworu obejścia   0 0 (sterowany automatycznie)   

BYPASS 
1 (zawór obejścia zamknięty)

    2 (zawór obejścia otwarty)   
08 Komunikacja eBUS Ot (Opentherm)
    eBUS  OT/BUS
09 Adres na magistrali  0 0 - 9 (0 = Master)  BUSADR
10 Integracja dodatkowego strumienia 

odprowadzanego powietrza 
  OFF Ten parametr musi dla tego urządzenia pozostawiać w 

ustawieniu fabrycznym OFF.
 
 

CV+WTW 

11 Niedopuszczalne nad-/podciśnienie   ON OFF (jednakowy strumień przepływu doprowadzanego 
i odprowadzanego powietrza)

 
  

    ON (dopuszczalne nad-/podciśnienie)   
12 Stałe nad-/podciśnienie m3/h 0 -100 - 100 1 

 
13 Nagrzewnica   0 0 (Aus)   

HEATER 
1 (nagrzewnica wstępna)

    2 (nagrzewnica końcowa)   
14 Temperatura nagrzewnicy końcowej °C 21 15 - 30 0,5 

HEATER 
15 Wybór wejścia sterującego 1 0 0 (zestyk zwierny)  V1

1 (wejście 0–10 V)
2 (zestyk rozwierny)
3 (obejście otwarte = 12 V; obejście zamknięte = 0 V)

    4 (obejście otwarte = 0 V; obejście zamknięte = 12 V)   
16 Napięcie minimalne wejścia steru-

jącego 1
V 0 0 - 10 0,5 V1 MIN 

17 Napięcie maksymalne wejścia ste-
rującego 1

V 10 0 - 10 0,5 V1 MAX 

18 Stany wejścia sterującego 1  0 0 (Aus)  CN1
1 (Ein)
2 (wł., jeżeli spełnione są warunki otwartego obejścia)
3 (sterowanie obejściem)

    4 (zawór przełączający doprowadzane powietrze)   
19 
 

Stany wejścia sterującego wentylato-
ra doprowadzającego powietrze 1   5  0 (wentylator doprowadzający powietrze wył.) 

   
CN1 

1 (absolutny minimalny strumień przepływu 50 m3/h)
2 (strumień przepływu na stopniu 1)
3 (strumień przepływu na stopniu 2)
4 (strumień przepływu na stopniu 3)
5 (przełącznik stopni)
6 (maks. strumień przepływu)

 
 

     
 

7 (wentylator doprowadzający powietrze nie jest wyste-
rowany)
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Para-
metr 

Opis 
 

Jed-
nost-
ka

Nastawa fa-
bryczna 

Zakres nastaw 
 

Wielkość 
kroku 

Teksty i sym-
bole na wy-
świetlaczu

20 
 

Tryb wentylatora odprowadzającego 
powietrze 
wejście sterujące 1

  5 
 

0 (wentylator odprowadzający powietrze wył.) 
  CN1  

1 (absolutny minimalny strumień przepływu 50 m3/h)
2 (strumień przepływu na stopniu 1)
3 (strumień przepływu na stopniu 2)
4 (strumień przepływu na stopniu 3)
5 (przełącznik stopni)
6 (maks. strumień przepływu)

        7 (wentylator odprowadzający powietrze nie jest wyste-
rowany)

    

21 Wybór wejścia sterującego 2 1 0 (zestyk zwierny)  V2
1 (wejście 0–10 V)
2 (zestyk rozwierny)
3 (obejście otwarte = 12 V; obejście zamknięte = 0 V)

    4 (obejście otwarte = 0 V; obejście zamknięte = 12 V)   
22 Napięcie minimalne wejścia steru-

jącego 2
V 0 0 - 10 0,5 V2 MIN 

23 Napięcie maksymalne wejścia ste-
rującego 2

V 10  0 - 10 0,5 V2 MAX 

24 Warunki wejścia sterującego 2  0 0 (Aus)  CN2
1 (Ein)
2 (wł., jeżeli spełnione są warunki otwartego obejścia)
3 (sterowanie obejściem)

    4 (zawór przełączający doprowadzane powietrze)   

25 Stan wejścia sterującego wentylato-
ra doprowadzającego powietrze 2   5 

 
0 (wentylator doprowadzający powietrze wył.) 
  

CN2 ’ 

1 (absolutny minimalny strumień przepływu 50 m3/h)
2 (strumień przepływu na stopniu 1)
3 (strumień przepływu na stopniu 2)
4 (strumień przepływu na stopniu 3)
5 (przełącznik stopni)
6 (maks. strumień przepływu)

       
 

7 (wentylator doprowadzający powietrze nie jest wyste-
rowany)

   
 

26 
 

Tryb wentylatora odprowadzającego 
powietrze 
wejście sterujące 2

  5 
 

0 (wentylator odprowadzający powietrze wył.) 
  

CN2  

1 (absolutny minimalny strumień przepływu 50 m3/h)
2 (strumień przepływu na stopniu 1)
3 (strumień przepływu na stopniu 2)
4 (strumień przepływu na stopniu 3)
5 (przełącznik stopni)
6 (maks. strumień przepływu)

        7 (wentylator odprowadzający powietrze nie jest wyste-
rowany)

    

27 Wymiennik geotermiczny   OFF  OFF (sterowanie zaworem wymiennika geotermicznego 
wyłączone)

 EWT 

   
 

   
 

OFF (sterowanie zaworem wymiennika geotermicznego 
włączone)

   
 

28 
 

Temperatura minimalna wymiennika 
geotermicznego (zawór otwiera się 
poniżej tej temperatury)

°C 
 

5 
 

0 - 10 
 

0,5 
 EWT  T-  

29 
 

Temperatura maksymalna wymien-
nika geotermicznego (zawór otwiera 
się powyżej tej temperatury)

°C 
 

25 
 

15 - 40 
 

0,5 
 EWT  T+  
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12.2 Menu odczytów
Przy pomocy menu odczytów można wywoływać niektóre warto-
ści, aby uzyskać więcej informacji na temat działania urządzenia. 
Zmiana wartości i nastaw w menu nastaw jest niemożliwa.
ff Nacisnąć przycisk menu podczas normalnej pracy.

Na wyświetlaczu pojawia się menu nastaw („SET”).

26
�0

4�
15

�0
06

4

ff Przełączyć na menu odczytów, naciskając przycisk plus lub 
minus.

26
�0

4�
15

�0
07

1

ff Aktywować menu odczytów, naciskając przycisk menu.

26
�0

4�
15

�0
07

2

Za pomocą przycisków plus lub minus w menu odczytów można 
przełączać między różnymi parametrami.

26
�0

4�
15

�0
07

3

1 2

Parametr Opis wartości rzeczywistej Jednostka
01 Temp. pomieszczenia °C
02 Temperatura zewnętrzna (ustalona przez czujnik 

zewnętrzny)

oC 

03 Stan obejścia (ON = zawór obejścia otwarty, 
OFF = zawór obejścia zamknięty)

  

04 
 

Stan układu ochrony przed zamarzaniem (ON = 
ochrona przed zamarzaniem aktywna, 
OFF = ochrona przed zamarzaniem nieaktywna)

  
 

05 Ciśnienie w kanale powietrza doprowadzanego Pa
06 Ciśnienie w kanale powietrza odprowadzanego Pa
07 Strumień przepływu wentylatora doprowadzające-

go powietrze
m3/h 

08 Strumień przepływu wentylatora odprowadzające-
go powietrze

m3/h 

ff Nacisnąć dwukrotnie przycisk R, aby powrócić do trybu 
normalnego.

2 x

26
�0

4�
15

�0
07

4

Jeżeli przez 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urzą-
dzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.

12.3 Menu serwisowe
W menu serwisowym można obejrzeć ostatnich 10 komunikatów 
o błędach.

W przypadku usterki blokującej, menu nastaw i menu odczytów są 
zablokowane i można otworzyć tylko menu serwisowe. Naciskając 
przycisk Menu można bezpośrednio otworzyć menu serwisowe.

Widok menu serwisowego
ff Nacisnąć przycisk menu podczas normalnej pracy. Na wy-
świetlaczu pojawia się menu nastaw.

26
�0

4�
15

�0
06

4

ff Przełączyć na menu odczytów, naciskając przycisk plus lub 
minus.
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26
�0

4�
15

�0
05

7

ff Aktywować menu serwisowe, naciskając przycisk menu.

26
�0

4�
15

�0
05

8

1 2

1 Numer komunikatu usterki
2 Kod błędu

Naciskając przycisk Plus oraz przycisk Minus można przewijać 
przez menu odczytów.

Wskazanie „brak komunikatu błędu”

26
�0

4�
15

�0
05

6

Aktualny komunikat błędu (symbol usterki na wyświetlaczu)

W przypadku komunikatów błędu, których przyczyna jeszcze nie 
została usunięta, pojawia się symbol usterki (klucz płaski).

26
�0

4�
15

�0
07

5

Rozwiązany komunikat błędu (brak symbolu usterki na 
wyświetlaczu)

W przypadku komunikatów błędu, których przyczyna została już 
usunięta, pojawia się symbol usterki (klucz płaski).

26
�0

4�
15

�0
07

6

Powrót do normalnego działania
ff Nacisnąć dwukrotnie przycisk R, aby powrócić do trybu 
normalnego.

2 x

26
�0

4�
15

�0
07

4

Kasowanie komunikatów błędów

Wszystkie komunikaty błędów można wykasować, naciskając 
przez pięć sekund przycisk R w menu serwisowym. Jest to możli-
we tylko wtedy, gdy nie ma aktywnej usterki.

12.4 Powrót do nastaw fabrycznych
Można jednocześnie przywrócić nastawy fabryczne wszystkich 
zmienionych nastaw.

Wszystkie zmienione nastawy powracają wtedy do wartości przy 
dostawie; z menu serwisowego znikają również wszystkie kody 
komunikatów / błędów.
ff Naciskać jednocześnie przez 10 sekund przycisk Plus oraz 
przycisk Minus.

26
�0

4�
15

�0
07

7
Przez trzy sekundy świecą wszystkie symbole na wyświetlaczu. 
Następnie urządzenie powraca do normalnego stanu.
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13. Konserwacja

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Czynności związane z koniecznością wymiany uszkodzo-
nego elektrycznego przewodu przyłączeniowego mogą 
być wykonywane wyłącznie przez specjalistę posiadają-
cego odpowiednie uprawnienia, przy użyciu oryginalnej 
części zamiennej.

Konserwacja wykonywana przez specjalistę obejmuje czyszczenie 
krzyżowego-przeciwprądowego wymiennika ciepła oraz czyszcze-
nie wentylatorów.

W zależności od okresu eksploatacji, prace konserwacyjne należy 
wykonywać co 3 lata.
ff Wyłączyć urządzenie naciskając przez 5 sekund przycisk 
Minus.
ff Wyłączyć zasilanie napięciem.
ff Otworzyć pokrywę filtra.
ff Wyjąć filtry. Zapamiętać jak montowane były filtry

26
�0

4�
15

�0
04

2

ff Wymontować pokrywę przednią.

26
�0

4�
15

�0
04

3

ff Ostrożnie wyjąć z urządzenia wymiennik ciepła. Unikać 
uszkodzenia elementów piankowych w urządzeniu.

26
�0

4�
15

�0
04

7

ff Kurz i inne luźne zanieczyszczenia powierzchni doprowa-
dzania i odprowadzania powietrza można usunąć zwykłym 
odkurzaczem.
ff W razie potrzeby umyć wymiennik ciepła ciepłą wodą (maks. 
55 °C) oraz płynem do mycia naczyń dostępnym w handlu. 
Nie używać żadnych rozpuszczalników.
ff Spłukać wymiennik ciepłą wodą.
ff Odłączyć połączenia wtykowe z tyłu obudowy wyświetlacza.

26
�0

4�
15

�0
04

4

ff Poluzować oba wkręty mocujące obudowę wyświetlacza na 
urządzeniu.

26
�0

4�
15

�0
04

6

ff Zdjąć obudowę wyświetlacza.
ff Odłączyć 4 węże i 3 połączenia wtykowe z płyty 
elektronicznej.
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26
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5

ff Wyciągnąć zespół wentylatora z urządzenia.

26
�0

4�
15

�0
02

0

ff Położyć zespół wentylatora na płaskim podłożu, z wężami 
powietrznymi do góry.
ff Ściągnąć czerwony i niebieski wąż powietrzny (bez oznacze-
nia czarnego) z rurek przyłączeniowych zamontowanych na 
zespole wentylatorów. Należy uważać, aby do rurek przyłą-
czeniowych nie dostał się brud.
ff Obrócić element piankowy tak, aby węże powietrzne były na 
spodzie.

 

26
�0

4�
15

�0
02

2

ff Ostrożnie wyjąć górną kształtkę styropianową, aby uzyskać 
dostęp do obu wentylatorów. Uważać, aby wentylatory pozo-
stały w dolnej kształtce styropianowej.

26
�0

4�
15

�0
02

1

ff Wyczyścić wentylatory miękką szczotką. Nie wolno przesu-
wać elementów wyrównujących ciśnienie!
ff Umieścić górną półskorupę styropianową z powrotem na 
wentylatorach.
ff Podłączyć węże powietrzne z powrotem do rurek. Należy 
uważać, aby do rurek przyłączeniowych nie dostał się brud.
ff Zamontować cały zespół wentylatorów z powrotem do 
urządzenia.
ff Podłączyć węże powietrzne i przewody wentylatorów z po-
wrotem do płyty. Nie zmieniać prawidłowego położenia węży 
powietrznych oznaczonego naklejkami na czujnikach ciśnie-
nia. Przestrzegać prawidłowej pozycji połączeń wtykowych 
zgodnie z naklejkami na urządzeniu.
ff Zamontować obudowę wyświetlacza.
ff Podłączyć z powrotem wymontowaną wcześniej wtyczkę z 
tyłu obudowy wyświetlacza.
ff Wsunąć wymiennik ciepła z powrotem do urządzenia.
ff Zamontować pokrywę przednią.
ff Włożyć filtry, czystą stroną w stronę wymiennika ciepła.
ff Zamknąć pokrywę filtra.
ff Włączyć napięcie zasilania.
ff Włączyć urządzenie na panelu obsługowym, naciskając i 
przytrzymując przez 5 sekundy przycisk Minus.
ff Po wyczyszczeniu filtra lub zamontowaniu nowego wyze-
rować wskaźnik stanu filtra, naciskając przycisk R przez 5 
sekund.

Czyszczenie kanałów powietrznych

Kanały powietrzne należy regularnie kontrolować i w razie potrze-
by czyścić. Przeprowadzić kontrolę lub czyszczenie po odłączeniu 
kanałów powietrznych przy urządzeniu lub poprzez zawory od-
prowadzające i doprowadzające powietrze.
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14. Usuwanie usterek
Kod 
błędu

Usterka 
blokująca

Przyczyna Akcja urządzenia Czynność 

E100 
 
 

nie 
 
 

Usterka czujnika ciśnienia wentylatora 
doprowadzającego powietrze Czerwo-
ne węże powietrzne są zapchane lub 
zagięte.

Następuje przełączenie na stałą regulację pręd-
kości obrotowej Przy temperaturze zewnętrznej 
poniżej 0 °C włącza się nagrzewnica wstępna. 

Odłączyć urządzenie od zasilania. Sprawdzić 
czerwone przewody powietrzne (wraz z rurkami 
powietrznymi) pod kątem zabrudzenia, zagięcia 
i uszkodzenia.

E101 
 
 

nie 
 
 

Usterka czujnika ciśnienia wentylatora 
odprowadzającego powietrze Niebie-
skie węże powietrzne są zapchane lub 
zagięte.

Następuje przełączenie na stałą regulację pręd-
kości obrotowej Przy temperaturze zewnętrznej 
poniżej 0 °C włącza się nagrzewnica wstępna. 

Odłączyć urządzenie od zasilania. Sprawdzić 
niebieskie przewody powietrzne (wraz z rurkami 
powietrznymi) pod kątem zabrudzenia, zagięcia 
i uszkodzenia.

E103 
 
 
 

nie 
 
 
 

Usterka obejścia 
 
 
 

Brak. Jeżeli prąd jest za niski, silnik krokowy nie 
jest prawidłowo podłączony lub jest niespraw-
ny, natomiast jeżeli prąd jest za wysoki, jest 
to oznaką zwarcia w okablowaniu lub silniku 
krokowym.

Odłączyć urządzenie od zasilania. Sprawdzić 
przyłącze silnika krokowego. Ew. wymienić oka-
blowanie lub silnik krokowy.  
 

E104 
 
 

tak 
 
 

Usterka wentylatora odprowadzającego 
powietrze 
 

Oba wentylatory zostają wyłączone. Nagrzew-
nica wstępna zostaje wyłączona. Ewentualna 
nagrzewnica końcowa zostanie wyłączona. Co 
5 minut następuje ponowne uruchomienie.

Odłączyć urządzenie od zasilania. Wymienić 
wentylator odprowadzający powietrze. Włączyć z 
powrotem zasilanie urządzenia. Usterka jest ze-
rowana automatycznie. Sprawdzić okablowanie.

E105 
 
 

tak 
 
 

Usterka wentylatora doprowadzające-
go powietrze 
 

Oba wentylatory zostają wyłączone. Nagrzew-
nica wstępna zostaje wyłączona. Ewentualna 
nagrzewnica końcowa zostanie wyłączona. Co 
5 minut następuje ponowne uruchomienie.

Odłączyć urządzenie od zasilania. Wymienić 
wentylator doprowadzający powietrze. Włączyć z 
powrotem zasilanie urządzenia. Usterka jest ze-
rowana automatycznie. Sprawdzić okablowanie.

E106 
 
 

tak 
 
 

Usterka czujnika temperatury powie-
trza zewnętrznego. 
 

Oba wentylatory zostają wyłączone. 
Nagrzewnica wstępna zostaje wyłączona. 
Obejście zamyka się i zostaje zablokowane. 

Odłączyć urządzenie od zasilania. Wymienić czuj-
nik temperatury powietrza zewnętrznego. Włą-
czyć z powrotem zasilanie urządzenia. Usterka 
jest zerowana automatycznie.

E107 nie Usterka czujnika temperatury powie-
trza odprowadzanego.

Obejście zamyka się i zostaje zablokowane. Odłączyć urządzenie od zasilania. Wymienić czuj-
nik temperatury pokojowej.

E108 
 

nie 
 

Jeżeli jest obecny: Usterka czujnika 
temperatury zewnętrznej. 

Ewentualna nagrzewnica końcowa zostanie wy-
łączona. Ewentualny wymiennik geotermiczny 
zostanie wyłączony.

Przełączyć na czujnik temperatury zewnętrznej. 
 

E999 tak Mikroprzełącznik na płycie elektronicz-
nej jest ustawiony nieprawidłowo.

Urządzenie nie działa, również czerwone diody 
LED na przełączniku stopni nie są wysterowane.

Ustawić mikroprzełącznik w prawidłowej pozycji. 

Prawidłowe nastawienie mikroprzełączników
ff Sprawdzić, czy mikroprzełączniki na płycie elektronicznej są 
prawidłowo ustawione (patrz rysunek). Jeżeli jednak komu-
nikat E999 jest nadal wskazywany, należy wymienić płytę 
elektroniczną na inną płytę prawidłowego typu.

LWZ 370 plus

26
�0

4�
15

�0
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8

LWZ 170 E plus

D
00

00
04

52
99

Wtyczka modułowa przełącznika stopni

Jeżeli stopień 2 w przełączniku stopni nie działa, wtyczka modu-
łowa przełącznika stopni została podłączona odwrotnie.
ff Odłączyć jedno z połączeń wtykowych RJ do przełącznika 
stopni i zamontować nowe połączenie wtykowe w odwrotną 
stronę.

Strata ciśnienia w przyłączach węży ciśnieniowych

Do sterowania wentylatorami, urządzeniu potrzebne są wartości 
pomiarowe ciśnień. Czujniki ciśnienia są zamontowane na pły-
cie elektronicznej. Od każdego wentylatora poprowadzono dwa 
węże powietrzne do czujników ciśnienia. Jeżeli węże powietrzne 
są nieprawidłowo podłączone, nieszczelne lub zapchane, wskazy-
wane będzie błędne ciśnienie i wentylatory nie będą odpowiednio 
sterowane.
ff W przypadku wątpliwości, czy urządzenie działa prawidłowo, 
sprawdzić przyłącza węży powietrznych.
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15. Utylizacja
Demontaż

 OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Odłączyć napięcie zasilania urządzenia. 

W celu demontażu i oddzielania materiałów przed utylizacją po-
trzebne są następujące narzędzia:
 - środki ochrony osobistej
 - zestaw śrubokrętów
 - zestaw kluczy do śrub
 - kombinerki
 - nóż do cięcia

16. Danych technicznych

16.1 Wymiary i przyłącza

677
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16.2 Minimalne odstępy
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16.3 Tabela danych

    LWZ 370 
plus

LWZ 170 E 
plus

  232033 233850
Poziom hałasu
Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) 48 44
Dane energetyczne
Klasa efektywności energetycznej w umiar-
kowanych warunkach klimatycznych dla 
sterowania ręcznego

  
 

A 
 

A 
 

Dane elektryczne
Napięcie znamionowe V 230 230
Maks. pobór prądu A 6 6
Pobór prądu bez nagrzewnicy wstępnej A 0,7 0,5
Pobór prądu z nagrzewnicą wstępną A 6 6
Fazy  1/N/PE 1/N/PE
Częstotliwość Hz 50 50
Pobór mocy W 9- 172 9 - 138
Pobór mocy bez nagrzewnicy wstępnej W 172 132
Pobór mocy z nagrzewnicą wstępną W 1380 1350
Wykonania
Stopień ochrony (IP)  IP30 IP30
Klasa filtra   ISO Coarse > 

60 % (G4)
ISO Coarse > 

60 % (G4)
Wymiary
Wysokość mm 765 765
Szerokość mm 677 677
Głębokość mm 567 567
Masy
Masa kg 38 38
Przyłącza
Średnica przyłącza powietrza mm 180 160
Przyłącze kondensatu mm 32 32
Parametry
Strumień przepływu powietrza m³/h 50-400 50-300
Stopień przygotowania ciepła do % 90 90
Zakres stosowania powietrza zużytego °C 15-30 15 - 30
Maks. temperatura otoczenia °C 60 60
Dostępny zewn. spręż wentylacji Pa 160 160

Inne dane

  LWZ 370 
plus

LWZ 170 E 
plus

  232033 233850
Maksymalna wysokość geograficzna mon-
tażu

m 2000 2000 
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16.4 Schemat złączy
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A Przełącznik 3-stopniowy, przełącznik 4-stopniowy, czujnik 
jakości powietrza FEQ lub zdalne sterowanie FEZ (patrz 
rozdział „Montaż / podłączenie elektryczne / połączenie 
standardowe”)

B Czujnik temperatury zewnętrznej
C Dodatkowa nagrzewnica wstępna
D Czujnik temperatury pomieszczenia
E Przyłącze serwisowe
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16.5 Hałas
W praktyce wskutek tolerancji pomiaru wartość może różnić się o 1 dB(A).

Moc akustyczna LWZ 370 plus

Wydajność wentylacji [m3/h] 100 200 225 300 400
Ciśnienie statyczne Pa 9 40 38 80 47 100 84 175 240 150 225
Poziom ciśnienia 
akustycznego Lw (A)

Izolacja akustycz-
na obudowy

dB(A) 29,5 32,5 40,5 41,5 43,5 47,5 51,0 53,0 54,0 54,5 57,0 

 Kanał powietrza 
odprowadzanego

dB(A) 31,5 34,5 46,5 48,0 48,5 50,0 56,5 57,0 58,0 59,0 60,0 

  Kanał powietrza 
zewnętrznego

dB(A) 42,5 47,5 57,0 59,0 60,5 62,5 66,0 68,0 69,5 70,5 71,5 

Moc akustyczna LWZ 170 E plus

Wydajność wentylacji [m3/h] 90 150 210 300
Ciśnienie statyczne Pa 50 100 50 100 50 100 50 100
Poziom ciśnienia 
akustycznego Lw (A)

Izolacja akustycz-
na obudowy

dB(A) 30 33 38 38 44 46 50 52 

 Kanał powietrza 
odprowadzanego

dB(A) 33 34 39 42 45 46 54 54 

  Kanał powietrza 
zewnętrznego

dB(A) 44 47 52 55 60 60 67 67 
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16.6 Wykres pracy wentylatora

LWZ 370 plus
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Gwarancja
Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-
ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w 
krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-
torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie 
ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spół-
ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych 
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w 
których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem 
naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez 
importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recycling
Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzy-
staniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLINGGWARANCJA
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