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 Pomembna opomba!

 Pozor: Nevarnost vpliva na delovanje prezračevalne naprave ali njene poškodbe!  

Previdno: Nevarnost za poškodbe oseb!

1.2 Garancija in odgovornost

1.2.1 Garancijski pogoji
� Veljajo splošni garancijski pogoji

1.2.2 Odgovornost
Naprava ComfoAir 70 je namenjena in je bila izdelana za decentralno in delno centralno prezračevanje bivalnih prostorov in 
poslovnih prostorov. 

Vsaka uporaba v drug namen je “nepravilna uporaba”, ki lahko povzroči poškodbe naprave ComfoAir 70, in/ali poškodbe 
oseb, za katere proizvajalec ni odgovoren. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za škodo in poškodbe zaradi naslednjih 
vzrokov:
� Neupoštevanje navodil o varnosti, uporabi in vzdrževanju, navedenih v tem priročniku;
� Nepravilna montaža;
� Vgradnja delov, ki jih ni dobavil ali odobril proizvajalec;
� Okvar, ki so posledica nepravilnega priklopa, nepravilne uporabe, ali umazanosti naprave;
� Običajne obrabe.

1. Uvod in varnost

1.1  Uporabljeni simboli

V tem dokumentu smo uporabili simbole:

UVOD IN VARNOST

http://zehnderamerica.com/faq/
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2. Navodila za uporabo
2.1 Opis proizvoda
ComfoAir 70 je decentralna ali delno centralna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote za zdravo, uravnoteženo, energijsko 
varčno in uporabniku prijazno prezračevanje. Naprava se lahko uporablja v le enem prostoru kot izolirana posamezna rešitev, ali 
s kanalskim razvodom v več prostorov. V tem primeru se naprava ComfoAir 70 kot delno centralna naprava lahko uporablja za 
odvajanje slabega zraka iz kuhinje in kopalnice po dodatnih odvodnih ceveh, in dovajanje svežega zraka v bivalni in spalne 
prostore. 

Entalpijski prenosnik, ki prenaša tako toploto, kot vlago, se v napravi ComfoAir 70 uporablja kot rekuperator energije. Ohišje je 
izdelano iz prašno lakirane jeklene pločevine, pokrovi so iz aluminija, lakiranega v barvo RAL9016. V telo naprave, izdelano iz 
visoko kakovostnega ekspandiranega polipropilena ( EPP), so vdelane komponente, ta pa nudi tudi ustrezno toplotno izolativnost 
in deluje protihrupno.   

ComfoAir 70 vsebuje dva 24 VDC radialna ventilatorja brez vzdrževanja z elektronsko regulacijo. Ventilatorja in krmilnik se 
napajajo z integriranim transformatorjem s 110 ali 220 V~ v 24 V=.

Privzeto so v napravi vgrajeni zračni filtri razreda G4 (MERV 8) za zunanji in za zavržni zrak. Opcijsko se lahko za zunanji zrak 
vgradijo zračni filtri razreda F7 (MERV 13) proti cvetnemu prahu.

Fasadni pokrov je izdelan iz belega aluminija. 

ComfoAir 70 ima ventile, ki v specifičnih načinih delovanja avtomatično zapro dovod zunanjega zraka in odvod notranjega zraka.

NAVODILA ZA UPORABO
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2.1.1 Nalepka s tehničnimi podatki
Nalepka s tehničnimi podatki označuje tip proizvoda, nameščena je pod zgornjim pokrovom, pritrjena na telo naprave iz 
polipropilena. Natančne podatke o tipu naprave boste potrebovali za varno uporabo naprave in v primeru potrebe po servisnem 
posegu.  Nalepka s tehničnimi podatki mora biti nameščena na napravi.   

2. 1.2 Zaščita proti zmrzovanju
ComfoAir 70 ima avtomatičen krmilni sistem za zaščito proti zmrzovanju, ki preprečuje, da bi prenosnik toplote v napravi zmrznil,
kadar se zunanja temperatura spusti zelo nizko. V prvem koraku zaščite proti zmrzovanju krmilnik spremeni razmerje med
pretokoma svežega zunanjega zraka in odvajanega notranjega zraka glede na zunanjo temperaturo. V drugi stopnji se ventilator za
dovajanje zunanjega zraka izključi, ventilator za odvajanje notranjega zraka pa deluje z nespremenjeno hitrostjo. Ko se zunanja
temperatura spusti pod -15°C, se v končni stopnji zaščite proti zmrzovanju izključi tudi delovanje odvodnega ventilatorja. V vsaki
stopnji se po določenem času po spremembi stopnje zaščite proti zmrzovanju preverijo temperaturni pogoji, po potrebi se stopnja
zaščite avtomatično spremeni.

2.1.3 Delovanje v prostorih s kuriščem
Sočasna uporaba naprave v prostorih z enim ali več kurišč je dovoljena le v primeru, če so zgorevalne naprave opremljene z 
napravami za preprečitev vračanja dima v prostor, in so naprave vgrajene skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in standardi.

2.2 Funkcije notranje in zunanje konzole za upravljanje
Konzoli za upravljanje imata tipke, občutljive na dotik, želene funkcije vključimo z dotikom pripadajoče tipke. ComfoAir 70 je 
mogoče upravljati z notranjo in/ali zunanjo konzolo za upravljanje. Funkcije tipk in LED signalnih svetilk so na obeh konzolah 
enake. 

Tipki sta namenjeni spreminjanju hitrosti ventilatorjev in načinov delovanja. Stopnje hitrosti ventilatorjev in avtomatični način 
delovanja označujejo modre LED signalne svetilke, servisne informacije pa rdeče LED signalne svetilke.

Poz. Opis

A EPP telo naprav, zgornji del

B Zračni filter v odvodu (Razred G4 / MERV 8)

C Pokrov filtra

D Fasadni zunanji ščit (s tesnilom na zadnji strani)

E Stenski nosilec naprave

F Entalpijski prenosnik (prenosnik toplote in vlage)

G Priklopna doza

H Telo z integriranima ventilatorjema in pokrovom

I Krmilno vezje

J Spodnji del pokrova iz aluminija, z vdelano konzolo za upravljanje

K Zaslon na dotik

L Zračni filter v dovodu zunanjega zraka (razred G4 / MERV 8 ali F7 / MERV 13)

M Pokrov filtra

N Zgornji del pokrova iz aluminija

NAVODILA ZA UPORABO
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2.3 Funkcije delovanja in signali na panelu za upravljanje

Ikona Opis Razlaga

Hitrost vent. 
način delovanja 
Hitrost vent. 1 
(LS1)

Želeno hitrost ventilatorjev  (na voljo so 4 vnaprej določene hitrosti za vsak ventilator) 
izberemo s tipkama (-) / (+).

Tipka (+) hitrost ventilatorja poveča na naslednjo višjo stopnjo, tipka (-) pa hitrost 
ventilatorja zmanjša na naslednjo nižjo stopnjo.

Hitrost vent. 2 (LS2)

Hitrost vent. 3 (LS3)

Hitrost vent. 4 (LS4)

LED1 SVETI

LED1-2 SVETI

LED1-3 SVETI

LED1-4 SVETI

NAVODILA ZA UPORABO
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Ikona Opis Razlaga

AUTO LED SVETI

Avtomatičen 
način delovanja 
(AUTO)

Avtomatični način delovanja je mogoče izbrati le, če je vgrajen 
modul s sistemskim senzorjem.

Dotik tipke (+), ko je aktivna 4. stopnja hitrosti LS4, preklopi napravo v način 
delovanja AUTO (avtomatično prilagajanje hitrosti ventilatorjev). Iz načina 
avtomatične hitrosti ventilatorjev AUTO izstopimo s tipko (-), naprava zopet deluje s 
4. stopnjo hitrosti ventilatorjev LS4. Kadar je naprava v avtomatičnem načinu hitrosti,
sveti signalna LED svetilka AUTO.

AUTO LED SVETI

Kopalniški način 
delovanja

Kopalniški način delovanja je mogoče vključiti le, če je vgrajen 
modul s senzorjem in je je pravilno nastavljeno DIP stikalo

Ventilatorja delujeta z najvišjo hitrostjo, ko relativna vlažnost v prostoru doseže 
ali preseže 80%. Če ta mejna vrednost ni dosežena, naprava deluje s prej 
izbranim načinom delovanja.  

LED 1-4 SVETI

Pospešeno 
delovanje

Pospešeno delovaanje začasno vključi 4. stopnjo hitrosti LS4. Za 
aktiviranje mora biti ustrezno nastavljeno DIP stikalo.

Pospešeno delovanje je časovna funkcija, ki omogoča hitro odvajanje neprijetnih 
vonjav in vlage. Po poteku časa funkcije se bo naprava vrnila v prej izbrano hitrost 
delovanja. Hitrost ventilatorjev, ki je bila nazadnje v uporabi več kot 10 minut, velja 
za zadnjo. Ko vklopimo funkcijo Pospešeno, se prekinejo vse druge funkcije, kot so 
npr. “Samo odvajanje zraka” in/ali “Samo dovajanje zraka”. 
Trajanje funkcije pospešenega delovanja v območju 5-120 minut v korakih po 1 
minuto lahko nastavi Pooblaščeni servis v programskem modulu. (Tovarniška 
nastavitev: 15 minut)

LED 1 SVETI v 
času trajanja 

funkccije

Funkcija 
Odsotnost

Funkcija Odsotnost se aktivira za vnaprej nastavljen čas, ko je 
izbrananajnižja  hitrost ventilatorja LS1.

Funkcija Odsotnost se uporablja za zmanjšano intenzivnost prezračevanja, kadar 
nikogar ni doma. Trajanje funkcije nastavi Pooblaščeni tehnični servis v 
programskem modulu na 15, 30, 45 ali 60 min/h. 
(Tovarniška nastavitev: 60 min/h = neprekinjeno delovanje s hitrostjo LS1. 

Varčni način 
LED zaslona

LED zaslon na konzoli za upravljanje preide v varčni način 10 sekund po zadnji 
uporabi katere od tipk (naprava še vedno deluje; LED zaslon je ugasnjen). Ko 
se dotaknemo katere od tipk, postane zaslon spet aktiven. 

Stanje 
pripravljenosti

Napravo iz najnižje hitrosti LS1 s tipko (-) preklopimo v stanje pripravljenosti. Oba 
ventilatorja sta v tem stanju izključena.

Loputi v dovodu in odvodu zraka se avtomatično zapreta! 

Iz stanja pripravljenosti izstopimo s tipko (+). naprava začne delovati z najnižjo 
hitrostjo LS1.

Loputi v dovodi in odvodu zraka se avtomatično odpreta! 

Na konzoli za upravljanje stanje pripravljenosti ni prikazano z LED svetilkami.

NAVODILA ZA UPORABO
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Ikona Opis Razlaga

LED1 in trenutna 
hitrost LS utripata 

sočasno

Samo odvodni 
ventilator

Če tipko (-) držimo 5 sekund, ko naprava deluje v kateri od hitrosti od LS1 do LS4, 
se vključi delovanje samo z odvodnim ventilatorjem. Delovanje dovodnega 
ventilatorja se izključi; odvodni ventilator še naprej deluje s trenutno izbrano hitrostjo 
LS. 
Zaslon za trenutno hitrost LS se spremeni vsaki 2 sekundi, utripne LED1. 
Da se na zunanjem pokrovu ne bi pojavil kondenz, naprava avtomatično preklopi v 
način delovanja za zaščito proti zmrzovanju, če se zunanja temperatura spusti pod 
ledišče. Dovodni ventilator vsako uro deluje nekaj minut, da naprava izmeri točno 
zunanjo temperaturo.

LED4 in trenutna 
hitrost LS utripata 

sočasno

Samo dovodni 
ventilator

Če tipko (+) držimo 5 sekund, ko naprava deluje v kateri od hitrosti LS1 do LS4, se 
vključi delovanje samo z dovodnim ventilatorjem. Odvodni ventilator se izključi; 
dovodni ventilator še naprej deluje s trenutno izbrano hitrostjo LS.  
Če ni dosežena zunanja temperatura 13°C, bo odvodni ventilator začel delovati. 
Zaslonski prikaz trenutne hitrosti se spremeni, vsaki dve sekundi utripne LED4.

LED 1-3 svetijo. 
Ko je dovodni 

ventilator 
izključen, svetijo 
LEDi nazadnje 
izbrane hitrosti. 
(LED1-3 v tem 

primeru)

Način delovanja 
za zaščito proti 
zmrzovanju

Za vsako hitrost ventilatorja je shranjena vrednost temperature, pri kateri se aktivira 
način delovanja za zaščito proti zmrzovanju. Pod to temperaturo se hitrost 
ventilatorjev prilagaja med najnižjo in najvišjo glede na zunanjo temperaturo. 
Hitrost ventilatorjev se lahko dodatno spremeni v načinu zaščite proti zmrzovanju.   
Dovodni ventilator se izključi, če drugi zgornji prag temperature ni dosežen v 
določenem času.
To stanje kažejo utripajoče LED svetilke, ki kažejo zadnjo uporabljeno hitrost 
ventilatorjev.   
Če se zunanja temperatura spusti pod naslednji prag, se izključi tudi delovanje 
odvodnega ventilatorja, naprava bo povsem izključena.  
LED svetilke nazadnje uporabljene hitrosti ventilatorjev prenehajo utripati. 

Loputi v dovodu in v odvodu zraka se samodejno zapreta! 

Kadar je delovanje povsem izključeno, ni mogoče spreminjati hitrosti ventilatorjev.
Če s dotaknemo tipke (-) ali (+), LED svetilke 1-4 hitro utripnejo (5 krat). 

LED1-4 svetijo

Prikaz 
onemogočenih 
načinov

Če s tipkami izberemo stanje, ki ni omogočeno, LED svetilke 1-4 hitro 
utripnejo (5 krat).  
Taka stanja so: izključeno v pripravljenosti, izključeno dovodni zrak ali odvodni 
zrak, in popolna izključitev v načinu zaščite proti zmrzovanju. 
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Ikona Opis Razlaga

LED1 in pripadajoča 
hitrost LS izmenoma 

utripata

Opozorilo za 
pregled filtrov

Filtre spremlja števec časa uporabe. Tovarniška privzeta vrednost za opozorilo je 90 
dni. Po poteku časa za opozorilo za pregled filtrov se sproži opozorilo z utripanjem 
LED svetilke.
Če se tipk (-) in (+) sočasno dotikamo 3 sekunde, potrdimo opravljen pregled filtrov 
in števec ur porabe ponastavimo. 

LED1 in trenutna 
hitrost LS 

izmenoma utripata

Prikaz napake Morebitno napako sporoča LED svetilka za napako. 
Napake, ki jih naprava zna diagnosticirati, javljajo led svetilke 1-4, ki pomenijo kodo 
napake (glej 2.4.1).  
Če se sočasno za 3 sekunde dotikamo tipk (-) in (+), opozorilo prekličemo. 

2.3.1 Avtomatični način delovanja

Za avtomatični način delovanja je potrebno v napravo vgraditi in ustrezno konfigurirati senzorski modul! 
Senzorski modul se vgradi v odvodno sekcijo in je na voljo kot dodatna oprema. 
V avtomatičnem načinu se v primeru, če so za to izpolnjeni pogoji, avtomatično aktivira zaščita proti zmrzovanju!

Izbira avtomatičnega načina delovanja sledi logiki samodejnega prilagajanja prezračevanja za doseganje optimalne klime v 
prostoru, zato poveča udobje in kakovost bivanja v bivalnih prostorih. Poveča se odzivnost prezračevalnega sistema in prepreči 
nastajanje plesni, to pa nenazadnje prinaša tudi prihranek porabljene energije. Prezračevalna naprava ComfoAir 70 z vgrajenim 
senzorskim modulom je uvrščena v A razred  energijske učinkovitosti.  

2.3.1.1 Kako deluje senzorski modul za VLAŽNOST

Senzorski modul za VLAŽNOST je namenjen uporabi v prostorih, kjer je visoka vlažnost zraka bolj verjetna; npr. 
kuhinje, kopalnice.  

V vsako napravo se sme vgraditi le en senzorski modul.  

Senzorski modul za VLAŽNOST vsebuje senzor 
vlažnosti in senzor temperature, in izračunava relativno 
vlažnost. Hitrosti ventilatorjev se uravnavata na osnovi 
relativne vlažnosti v prostoru po značilni krivulji v 
diagramu 1. Učinkovitost razvlaževanja se zmanjša, 
kadar se razlika med zunanjo in notranjo temperaturo 
zmanjša. Zato je pretok zraka nastavljen na 20m3/h, 
kadar je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo < 
5 K. Če je aktivna funkcija Kopalnica, bo naprava 
delovala z najvišjo hitrostjo, če je relativna vlažnost ≥ 
80%.  

Diagram 1: Tovarniško nastavljena značilna krivulja za 
avtomatični način delovanja z regulacijo vlažnosti.
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2.3.1.2 Kako delujeta senzorska modula CO2- in VOC (senzor organskih snovi v zraku)

Senzorski modul CO2 in senzorski modul VOC oba vsebujeta tudi senzorja temperature in vlažnosti.

V vsako napravo je lahko vgrajen le en senzorski modul.

CO2 senzor in VOC senzor oba omogočata spremljanje relativne vlažnosti in kakovosti zraka za regulacijo intenzivnosti 
prezračevanja. Senzorski modul VOC zaznava ogljikovodike (VOC) v zraku, CO2 senzorski modul z NDIR (nondispersive IR sensor) 
tehnologijo pa meri ogljikov dioksid v zraku. Koncentraciji ogljikovodikov (VOC) lepo sovpada s koncentracijo CO2 v zraku, zato se 
hitrosti ventilatorjev ravnajo po značilni krivulji v digramu  2.    
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CO2 in VOC senzor v kombinaciji s senzorjema vlažnosti/temperature je mogoče po potrebi ločeno 
onemogočiti glede na spremljanje vlažnosti ali kakovosti zraka. Če sta oba senzorska modula konfigurirana 
kot aktivna, bo naprava krmiljena po senzorju, ki meri višje vrednosti.  
Vse popravke nastavitev krmilne opreme sme opraviti izključno le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno 
osebje!  

2.4 Vzdrževanje v pristojnosti uporabnika

Če se vzdrževanje ne opravlja redno, se bo učinkovitost prezračevalne naprave zmanjšala! 
Filtre zamenjajte vsaj vsakih 6 mesecev. To zagotavlja prijetno in zdravo kakovost zraka, enota bo zaščiteno proti 
kontaminaciji. 

Edino vzdrževanje v pristojnosti uporabnika je omejeno na redno zamenjavo filtrov in po potrebi čiščenje zunanjosti ohišja 
naprave. Če opozorilna svetilka na napravi zahteva zamenjavo filtra, to storite čim prej.

Za čiščenje zunanjosti naprave, posebej še konzole za upravljanje, uporabite krpo, navlaženo z blago milnico. 
Naprave ne čistite zgolj s suho krpo!  

Neprimerna čistilna sredstva so: 
� Alkohol (> 5%)
� Aceton
� Benzen ali ogljikov tetraklorid
� Vsi tipi “trdih” čistil
� Groba čistila
� Čistila z steklo ipd.

Navodila za naprave s povezavo z drugim prostorom.

Tkanino filtra v izhodnih ventilih (npr. kopalnica, kuhinja) je treba zamenjati ali očistiti vsaka 2 - 3 mesece, ali kadar se to 
pokaže za potrebno po pregledu.

Diagram 2: Tovarniško nastavljena krivulja za 
avtomatično delovanje s spremljanjem CO2 / VOC
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2.4.1 Zamenjava filtra v napravi

Naprava ComfoAir 70 brez filtrov ne sme delovati. Če je brez filtrov, mora biti v stanju pripravljenosti.

ComfoAir 70 ima vgrajena dva filtra visoke kakovosti v razredu G4, ki pripadata serijsko. Mogoče ju je zamenjati s protipelodnim 
filtrom F7. Vstavi se v spodnjo režo za filtre (filtriranje zunanjega zraka). Filtre lahko kupite pri pooblaščenih prodajalcih opreme 
Zehnder. Filtre v rekuperatorju ComfoAir 70 je potrebno preveriti, ko se na konzoli vključi signalna svetilka, in jih po potrebi 
zamenjati. Filtre zamenjamo tako: 

1. Napravo preklopite v stanje pripravljenosti.
2. Zgornji del pokrova odstranite tako, da ga povlečete k sebi iz vodil in navzgor, kot kaže spodnja

slika.

3. S prstom sezite v vdolbino med pokrovom filtra in ohišjem, pokrov filtra izvlecite.

4. Primite za jezička in filter previdno izvlecite iz reže.

Reža za filter odvodnega zraka (G4)

Reža za filter svežega zraka (G4 ali F7)

NAVODILA ZA UPORABO
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5. Puščica na novem filtru mora kazati proti sredini naprave, novi filter vstavite v režo v napravi.
Vstavljanje filtra ne sme zahtevati prevelike sile.

6. Vstavite pokrove filtra, da je odprtina hermetično zaprta.
7. Enako zamenjajte še zgornji filter.
8. Zgornji pokrov namestite na napravo od zgoraj. Preverite, da se ujame v vodilo spodnjega pokrova in zaskočna trna v

vzmetnih sponkah  stenskega nosilca.

9. Napravi zopet vklopite želeni način delovanja.

2. 4.2 Ponastavitev časa uporabe filtra
Po zamenjavi filtra je treba ponastaviti števec ur delovanja naprave s filtrom. To storimo tako, da ponastavimo signalno svetilko za
zamenjavo filtra; tipk (-) in (+) se sočasno dotikamo 3 sekunde. Rdeča LED svetilka na konzoli za upravljanje bo ugasnila.

2. 4.3 Kaj storiti v primeru napačnega delovanja?
V primeru napačnega delovanja pokličite pooblaščenega serviserja. Zapišite si tip vaše naprave ComfoAir 70; podatki so na
nalepki s tehničnimi podatki pod pokrovom naprave.

Napajanje naprave mora biti vedno priključeno, razen v primeru izklopa zaradi resne napake delovanja, vzdrževanja ali drugega 
nujnega primera.

Če električno napajanje napravi odklopimo, se bivalni prostori strojno ne bodo več prezračevali. Zato se v prostoru 
lahko pojavijo vlaga in plesen. Če naprava dolgo ne deluje, predvsem poleti, se v zunanjem fasadnem pokrovu in 
ohišju podaljška cevi iz EPP nabere nesnaga!  
Priporočeno je, da prezračevalna naprava vedno deluje, razen med gradnjo in med vzdrževanjem. Ko nikogar ni 
doma, naj naprava deluje v načinu Odsotnost!  

2.5 Odlaganje
Dobavitelja naprave ComfoAir 70 povprašajte, kako z njo ravnati po dobi njene uporabnosti. Če je ne morete vrniti dobavitelju, je ne 
odlagajte med gospodinjske odpadke, oddajte jo pooblaščeni organizaciji za ponovno uporabo materialov, ali materiale odložite na 
okolju prijazen način. 
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3.1.1 Kode napak v primeru okvare

Fault LED1 LED2 LED3 LED4

Ventilator 1 utripa - - utripa

Ventilator 2 - utripa - utripa

Senzor temp. zunanjega zraka - - utripa utripa

Servo pogon 1 utripa - utripa utripa

Servo pogon 2 - utripa utripa utripa

Senzor vlažnosti utripa utripa - utripa

Senzor CO2 / VOC - - - utripa

V primeru napake delovanja si zapišite serijsko številko naprave in pokličite pooblaščeni servis

3.1.2 Tehnične lastnosti

Splošni podatki Opis/Vrednost

Tip prenosnika toplote Entalpijski prenosnik iz polimerne membrane

Ohišje / notranja obloga
Aluminij, prašno lakiran, brez toplotnih mostov, notranje 
obloge iz ekspandiranega polipropilena (EPP) za zvočno in 
toplotno izolacijo

Premer priključka cevi 100 mm

Masa 22 kg

Električni priključek 110 ali 220 V~, 50-60 Hz

Električni tok 0,15 A

Razred zaščitenosti II

Stopnja zaščitenosti IP 20

Območje temperature -20°C do 40°C

Mesto montaže
Notranja stran zunanje stene; debelina stene 275 mm do 600 
mm)

Lega montaže V steno, odprtini dovodnega in odvodnega zraka na vrhu

Podatki o delovanju

Hitrosti ventilatorja
Pretok zraka

[m3/h]
Toplotni 

izkoristek [%]
Izkoristek prenosa 

vlage [%]
Porabljena moč [W]

Pripravljenost - - - < 1

FS1 15 90 84 4

FS2 25 83 73 5

FS3 40 76 61 9

FS4 60 71 54 17

3. Morebitne napake in tehnični podatki

3.1 Prikaz napak
Krmilni sistem naprave vsebuje notranji sistem za prepoznavanje napak. v primeru napake utripa rdeča signalna LED svetilka za 
napako, LED1-4 pa sporočajo kodo napake. V primeru okvare se delovanje odvodnega in dovodnega ventilatorja izključi, loputi v 
dovodnem in odvodnem kanalu se avtomatično zapreta. 
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Podatki o zvočnih emisijah ohišja

Zvočni tlak Lp v [db(A)], v prostem polju 3 m od naprave

Hitrost vent. Standardno
s priključkom za 
1 dod. prostor

s priključkom za 
2 dod. prostora

Zunaj

FS1 11.0 9.2 2.9 22.3

FS2 23.6 16.3 16.0 35.0

FS3 29.4 24.3 16.2 42.0

FS4 36.4 31.2 22.7 51.7

Prepustnost ohišja za zvok

Stanje pokrovov/loput
Povprečni indeks zmanjšanja hrupa 

Rw, p (C;Ctr) [dB]
Povprečna razlika Dn, e,w [dB]

Dovodna in odvodna loputa odprti 17 (-1; -3) 40

Dovodna in odvodna loputa zaprti 25 (-1; -4) 48

3.1.3 Padec tlaka / pretok zraka za konfiguracijo s priključenim dodatnim prostorom
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Nastavitev ventilatorja glede na pretok zraka in zunanji statični tlak
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NAVODILA ZA UPORABO
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3.1.4 Dimenzije
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