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SPECjaLnE
 - Dzieci w wieku powyżej 8 lat, osoby o obniżonej 

sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysło-
wej, lub też osoby bez doświadczenia i odpowied-
niej wiedzy mogą obsługiwać urządzenie pod 
nadzorem lub samodzielnie, o ile zostały poin-
struowane o zasadach bezpiecznego użytkowania 
urządzenia i rozumieją ewentualne zagrożenia. 
Urządzenie nie może być używane przez dzieci do 
zabawy. Czyszczenia oraz konserwacji ze strony 
użytkownika nie wolno powierzać dzieciom bez 
nadzoru.

 - Czynności związane z wymianą sieciowego prze-
wodu przyłączeniowego, np. w razie uszkodzenia, 
mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspe-
cjalizowanego instalatora posiadającego upraw-
nienia wydane przez producenta, przy użyciu 
oryginalnej części zamiennej.

 - Zamocować urządzenie w sposób opisany w roz-
dziale „Instalacja / Przygotowania”.
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1. Wskazówki ogólne
Rozdziały „Wskazówki specjalne” i „Obsługa” są przeznaczone 
dla użytkowników urządzenia i wyspecjalizowanych instalatorów. 
Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla wyspecjalizowanego 
instalatora.

 Wskazówka
Przed przystąpieniem do użytkowania należy dokład-
nie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do 
późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania 
urządzenia innemu użytkownikowi należy załączyć ni-
niejszą instrukcję.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

!  HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu określone są potencjalne skutki nieprze-
strzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa.
ff W tym miejscu są określone środki zapobiegające 
zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol Rodzaj zagrożenia
 
 

Obrażenia ciała 
 

 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

 
 

Poparzenie
(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
Wskazówki ogólne są oznaczone symbolem umieszczo-
nym obok.
ff Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol Znaczenie
 
 

Szkody materialne
(uszkodzenia urządzenia, szkody wtórne, szkody dla środo-
wiska naturalnego)

 
 

Utylizacja urządzenia 
 

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

1.3 Wskazówki na urządzeniu

Przyłącza

Symbol Znaczenie
 
 

Powietrze zewnętrzne 
 

 
 

Powietrze zużyte 
 

 
 

Powietrze odprowadzane 
 

 
 

Powietrze doprowadzane 
 

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

Norma :  EN 13141-7 

Parametry mocy pokazane 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 występującym u użytkownika instalacji. Od-
chylenia mogą być znaczne w zależności od wybranej metody po-
miaru i wymiaru odchyłki wybranej metody od warunków normy 
podanej w nagłówku tego rozdziału. Inne czynniki wpływające na 
wartości pomiarowe to parametry urządzeń pomiarowych, konfi-
guracja instalacji, jej wiek oraz przepływy.

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

1.5 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.

!

!
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Urządzenie przeznaczone jest do użytku w budownictwie mieszka-
niowym. Może być bezpiecznie użytkowane przez nieprzeszkolone 
osoby.

Urządzenie może być użytkowane również poza budownictwem 
mieszkaniowym, np. w budynkach gospodarczych i przemysło-
wych, 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 osprzętu.

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

gazy wybuchowe, powietrze zabrudzone pyłem, klejące 
aerozole

 - podłączanie wyciągów kuchennych i wywiewowych suszarek 
bielizny, do systemu wentylacji

Nie przestawiać zaworów nawiewnych i wywiewnych w pomiesz-
czeniach. Zostały one już nastawione przez wyspecjalizowanego 
instalatora przy uruchomieniu.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

!  OSTRZEŻENIE - obrażenia ciała
Dzieci w wieku powyżej 8 lat, osoby o obniżonej spraw-
ności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, lub też 
osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy mogą 
obsługiwać urządzenie pod nadzorem lub samodzielnie, 
o ile zostały poinstruowane o zasadach bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i rozumieją ewentualne zagro-
żenia. Urządzenie nie może być używane przez dzieci do 
zabawy. Czyszczenia oraz konserwacji ze strony użyt-
kownika nie wolno powierzać dzieciom bez nadzoru.

 OSTRZEŻENIE - obrażenia ciała
Wypływające zimne powietrze może doprowadzić do 
powstawania kondensatu w otoczeniu wylotu powie-
trza.
ff Przy niskich temperaturach sąsiednie powierzchnie 
chodników i jezdni mogą być śliskie wskutek wilgo-
ci lub oblodzenia.

2.3 Znak kontroli
Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

3. Opis urządzenia
Urządzenie pobiera powietrze zewnętrzne przy pomocy wenty-
latora. Drugi wentylator odsysa zużyte powietrze z pomieszczeń, 
w których występują zapachy lub wilgoć, np. kuchni, łazienki, 
WC. Powietrze zużyte i powietrze zewnętrzne są prowadzone od-
dzielnymi kanałami powietrznymi. Powietrze zużyte i powietrze 
zewnętrzne są filtrowane przez oddzielne filtry.

Powietrze zużyte i powietrze zewnętrzne przepływają przez krzy-
żowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła. Powietrze zewnętrzne 
wchłania w ten sposób ciepło oddawane przez powietrze zużyte. 
Umożliwia to odzyskanie dużej części energii cieplnej.

Wyspecjalizowany instalator może podczas uruchamiania nastawić 
strumień przepływu powietrza osobno dla każdego stopnia wen-
tylatora. Układ regulacji stałego przepływu dba o to, aby strumie-
nie przepływu wentylatora powietrza doprowadzanego i zużytego 
były niezależne od ciśnienia w kanałach powietrznych.

Sto-
pień

Wyświe-
tlacz

Wentylacja do 
ochrony przed 
wilgocią 
 
 

0 
 
 
 
 

Symbol 
„Power” i 
cyfra 0 
 
 

Niezbędna wentylacja zapewniająca ochronę 
budynku w typowych warunkach użytkowania 
przy częściowo zredukowanym obciążeniu 
wilgocią, np. przejściowa nieobecność użyt-
kowników i bez suszenia prania w pomiesz-
czeniu użytkowym.

Wentylacja 
zredukowana 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Symbol 
„Wenty-
lator” i 
cyfra 1 
 
 
 

Zredukowana wentylacja to niezbędny poziom 
wentylacji umożliwiający spełnienie wymagań 
higienicznych oraz zapewniający ochronę 
budynku (wilgotność) w typowych warunkach 
użytkowania przy częściowo zredukowanych 
obciążeniach wilgocią i substancjami, np. 
z powodu przejściowej nieobecności użyt-
kowników.

Wentylacja 
nominalna 
 

2 
 
 

Symbol 
„Wenty-
lator” i 
cyfra 2

Wentylacja nominalna to niezbędny poziom 
wentylacji umożliwiający spełnienie wymagań 
higienicznych oraz zapewniająca ochronę bu-
dynku przy obecności użytkowników.

Wentylacja 
intensywna 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol 
„Wenty-
lator” i 
cyfra 3 
 
 
 
 
 

Wentylacja intensywna to wentylacja ze 
zwiększonym strumieniem przepływu, co 
pozwala rozładować szczytowe obciążenia, 
np. szybkie wietrzenie podczas przyjęcia lub 
po jego zakończeniu. Wentylację intensyw-
ną można włączyć przyciskiem „Wentylacja 
intensywna”. Wentylację intensywną można 
także włączyć za pomocą opcjonalnego ze-
wnętrznego przełącznika lub przycisku, jeśli 
jest podłączony.

LWZ 180 Enthalpie ,  LWZ 280 Enthalpie : Entalpiczny wymiennik 
ciepła

Entalpiczny wymiennik ciepła jest bardzo efektywnym, przenoszą-
cym wilgoć przeciwprądowym wymiennikiem ciepła z selektywną 
membraną. Membrana ta odzyskuje wilgoć z powierza zużytego 
i przenosi ją na powietrze doprowadzane. W ten sposób w miesią-
cach zimowych można ograniczyć spadek względnej wilgotności 
powietrza w pomieszczeniach.

3.1 Ochrona przed zamarzaniem
Urządzenie wyposażone jest w układ ochrony przed zamarza-
niem, aby działało optymalnie również przy niskich temperaturach 
zewnętrznych. Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spad-
nie poniżej nastawionego progu ochrony przed zamarzaniem, 
włączana jest elektryczna nagrzewnica wstępna. Zapobiega to 
zamarznięciu krzyżowo-przeciwprądowego wymiennika ciepła. 
Gdy aktywna jest nagrzewnica wstępna, świeci symbol „Ochrona 
przed zamarzaniem” na wyświetlaczu.

3.2 Funkcja obejścia BYPASS
W urządzeniu wbudowano zawór obejścia. BYPASS klapowy 
Zawór obejścia Bypass klapowy umożliwia doprowadzanie świe-
żego powietrza, które nie przepływa przez wymiennik ciepła. 
Tryb pracy zaworu obejścia Bypass klapowy można wyznaczyć za 
pomocą parametru na panelu obsługowym (patrz rozdział „Na-
stawy / Parametry”).
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Wykorzystanie zimnego powietrza zewnętrznego

Jest to szczególnie korzystne podczas letnich nocy. W tym przy-
padku w trybie automatycznym znajdujące się w mieszkaniu ciepłe 
powietrze wypierane jest w jak największym stopniu przez zimne 
świeże powietrze.

Wykorzystanie ciepłego powietrza zewnętrznego

W przejściowych porach roku urządzenie może podwyższać tem-
peraturę pomieszczenia, otwierając w trybie automatycznym 
zawór obejścia BYPASS klapowy i zasysając do budynku ciepłe 
powietrze zewnętrzne.

4. Nastawy

4.1 Włączanie urządzenia
D

00
00

06
43

94

ff Włożyć wtyczkę urządzenia do gniazdka z zestykiem 
ochronnym.

4.2 Panel obsługowy
Oprócz fabrycznie wbudowanego panelu obsługowego do urzą-
dzenia można także podłączyć zewnętrzny panel obsługowy.

D
00

00
04

05
82

1

4

5

6

7

3

8

2

1 Wskazanie górne: stopień wentylatora, numer parametru lub 
numer wartości rzeczywistej

2 Wskazanie dolne: wartości (np. temperatura lub strumień 
przepływu powietrza)

3 Pokrętło obsługowe (Touch-Wheel)
4 Przycisk „MENU”
5 Przycisk „HOME”
6 Przycisk „OK”
7 Przycisk „Wentylacja intensywna”
8 Wskazanie „Wentylacja intensywna”

4.2.1 Elementy obsługowe

Elementy 
obsługowe

Opis

Przycisk 
„MENU” 

W celu przejścia do menu ze wskazania standardowego na-
leży przez około jedną sekundę przytrzymać naciśnięty ten 
przycisk.

  Znajdując się już w menu, można za pomocą tego przycisku 
wrócić do początku menu. Wyświetlony zostanie parametr P1.

  
 

W trakcie wprowadzania wartości parametru ten przycisk 
służy do zakończenia nastawiania parametru. Dokonane zmia-
ny nie zostaną zapisane. 

Elementy 
obsługowe

Opis

Przycisk „OK” 
 

Aby nastawić wartość parametru, należy uaktywnić edyto-
wanie tego parametru za pomocą przycisku „OK”. Następnie 
można zmienić wartość za pomocą Touch-Wheel Pokrętła 
obsługowego

  Gdy nastawiony zostanie parametr, należy potwierdzić wpro-
wadzoną wartość za pomocą przycisku „OK”.

Przycisk 
„HOME”

Wywołanie wskazania standardowego 

Przycisk „Wen-
tylacja inten-
sywna” 
 

Ten przycisk służy do włączania wentylacji intensywnej w 
urządzeniu. Czas działania wentylacji intensywnej można 
nastawić w parametrze P2. Po upływie tego czasu działania 
przywracany jest poprzednio obowiązujący stopień wentyla-
tora. 

Pokrętło ob-
sługowe (To-
uch-Wheel) 

Z ekranu startowego można za pomocą Touch-Wheel pokrę-
tła obsługowego wybrać stopień wentylatora 0,1 lub 2 oraz 
uaktywnić programy czasowe. Symbol „Czas” oznacza, że 
uaktywnione są programy czasowe.

  W menu za pomocą Touch-Wheel pokrętła obsługowego 
można wybrać parametry lub wartości.

  Obracanie Touch-Wheel pokrętła obsługowego szybkim ru-
chem powoduje, że stopniowo zwiększa się długość kroku.

Naciśnięcie równoczesne przycisków „HOME” i „OK” powoduje 
uaktywnienie trybu czyszczenia ekranu. Pojawi się symbol kłódki. 
Można wtedy przetrzeć panel obsługowy, nie ryzykując niezamie-
rzonego dokonania zmian nastaw. Aby wyjść z trybu czyszczenia 
ekranu, należy przez dwie sekundy przytrzymywać równocześnie 
przyciski „HOME” i „OK”.

4.2.2 Wyświetlacz

Jeśli przez czas nastawiony w parametrze czasu trwania pod-
świetlenia nie zostanie wykonana żadna operacja, wyłączone 
zostanie podświetlenie tła wyświetlacza i pojawi się wskazanie 
standardowe.

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne włączenie 
podświetlenia tła.

Symbol Opis
 Power : Ten symbol oznacza, że urządzenie jest włączone i że wen-

tylatory działają w trybie pracy „Ochrona przed wilgocią”.
 
 

Czas : Ten symbol oznacza, że urządzenie pracuje w trybie progra-
mów czasowych. Zależnie od programu w urządzeniu włączane 
będą różne stopnie wentylatora.

 
 
 

Wentylator : Ten symbol wraz z przynależną do niego cyfrą ozna-
cza, jaki stopień wentylatora włączony jest w urządzeniu. Jeżeli 
urządzenie wyłączyło wentylatory, aby zapobiec powstawaniu 
kondensatu, miga symbol „Wentylator”.

 
 

Aktywny bypas bypass : Ten symbol oznacza, że strumień powie-
trza omija wymiennik ciepła przez bypass. Ciepło nie jest wtedy 
odzyskiwane.

 
 
 

Ten symbol wyświetlany jest w czasie, gdy włączony jest tryb 
czyszczenia ekranu. Aby wyjść z trybu czyszczenia ekranu, na-
leży przez dwie sekundy przytrzymywać równocześnie przyciski 
„HOME” i „OK”.

 Filtr : Gdy pojawi się ten symbol, należy wymienić filtr. 

 
 

Ochrona przed zamarzaniem : Jeśli w urządzeniu włączona została 
nagrzewnica wstępna w celu ochrony przed zamarzaniem, poja-
wia się ten symbol.

 
 
 
 

Serwis/błąd : Symbol „Serwis/Błąd” świeci światłem ciągłym w 
przypadku błędów, które nie mają wpływu na prawidłowe działa-
nia urządzenia w zakresie podstawowych funkcji. Symbol „Serwis/
błąd” miga w przypadku błędów wykluczających poprawne dzia-
łanie. Wezwać wyspecjalizowanego instalatora.
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4.3 Wybieranie stopnia wentylatora
Z ekranu startowego można za pomocą Touch-Wheel pokrętła 
obsługowego wybrać stopień wentylatora 0,1 lub 2. Nastawiona 
wartość zaczyna obowiązywać natychmiast i nie wymaga potwier-
dzenia przez naciśnięcie innego przycisku.

Wentylacji intensywnej nie można włączyć za pomocą Touch-
-Wheel pokrętła obsługowego. W celu włączenia wentylacji inten-
sywnej należy przez około jedną sekundę przytrzymać naciśnięty 
przycisk „Wentylacja intensywna”. W trakcie uaktywnienia wen-
tylacji intensywnej świeci wskazanie „Wentylacja intensywna”.

Wentylację intensywną można włączyć zewnętrznym przyciskiem 
lub przyciskiem „Wentylacja intensywna”. Wentylację intensywną 
można wyłączyć tylko przyciskiem „Wentylacja intensywna”.

4.4 Uaktywnianie programów czasowych
Symbol „Czas” oznacza, że uaktywnione są programy czasowe.

Gdy programy czasowe nie są uaktywnione, należy ze wskaza-
nia standardowego obrócić Touch-Wheel pokrętło obsługowe w 
kierunku ruchu wskazówek zegara. Po stopniu wentylatora 2 po-
jawi się nastawiony w programie czasowym stopień wentylatora 
i symbol „Czas”.

 Wskazówka
Chcąc przełączyć urządzenie na tryb programu czasowe-
go, w menu „Prog” należy ustawić programy czasowe. 
W przeciwnym razie urządzenie pracuje bez ograniczenia 
czasowego na stopniu 2 wentylatora.

Nastawy programów czasowych zmieniane są w menu.

W porach, dla których nie określono programu czasowego, urzą-
dzenie pracuje na stopniu 2 wentylatora.

4.5 Menu

Wyświe-
tlacz

Opis

�� P1 - Pxx Parametry
�� I1 - Ixx Wartości rzeczywiste
�� Pro Programy
�� Cod Wpisanie kodu odblokowującego zastrzeżone parametry i warto-

ści rzeczywiste

ff Aby przejść do parametrów, należy nacisnąć przycisk 
„Menu”.

Do wskazania standardowego można przejść za pomocą przyci-
sku „HOME”. Jeśli przez dłuższy czas nie nastąpi zmiana nastawy, 
urządzenie automatycznie przejdzie do wskazania standardowego.

4.5.1 Parametry

 Opis Opcje jed-
nost-
ka

Min. Maks. Stan-
dar-
dowo

P1 Zadana temperatura 
pomieszczenia

  °C 5 28 20 

P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten parametr wyznacza 
czas wentylacji inten-
sywnej. Po upływie 
tego czasu przywra-
cany jest poprzednio 
obowiązujący stopień 
wentylatora. Jeśli 
wentylacja intensywna 
włączana jest za po-
mocą zewnętrznego 
przełącznika, ten para-
metr określa, jak długo 
wentylacja intensywna 
będzie pracować po 
rozwarciu przełącznika.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 Tryb pracy bypassu 0  |  1  |  2  |  3    2
P4 Reset czasu wym. filtra 1  |  0     
P28 Zwolnienie wentyla-

torów
On  |  OFF       On 

P80 Dzień tygodnia   1 7  
P81 Godzina   00:00 23:59  
P82 Stopień oświetlenia   2 10 10
P83 Tryb podświetlenia tła Auto  |  On  |  OFF    Auto
P84 Czas trwania podświe-

tlenia
  s 10 500  60 

P85 
 
 
 
 

Wskazanie standardo-
we na dole 
 
 
 

OFF  |  Godzina  |  Za-
dana temperatura 
pomieszczenia  | 
 Temperatura pow. 
odpr.  |  Wilgotność 
pow. odpr. 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 OFF 
 
 
 
 

Aby nastawić wartość parametru, należy uaktywnić edytowanie 
tego parametru za pomocą przycisku „OK”. Następnie można 
zmienić wartość za pomocą Touch-Wheel Pokrętła obsługowe-
go Jeśli edytowanie tego parametru nie zostanie uaktywnione za 
pomocą przycisku „OK”, dotknięcie Touch-Wheel pokrętła obsłu-
gowego skutkuje przejściem do następnego parametru.

W celu zapisania nastawionej wartości parametru należy nacisnąć 
przycisk „OK”. Jeśli po zmianie parametrów nie zostanie naciśnięty 
przycisk „OK”, zmiany przepadną.

��P1: Zadana temperatura pomieszczenia
Za pomocą tego parametru można ustalić, od jakiej temperatury 
zewnętrznej zawór obejściowy sprawia, że powietrze zewnętrzne 
omija wymiennik ciepła i płynie bezpośrednio do budynku.

��P3: Tryb pracy bypassu

Skutek
0 Bypass jest trwale zablokowany. Powietrze przepływa przez wymiennik 

ciepła. 
1 Bypass jest aktywny. Strumień powietrza omija wymiennik ciepła.
2 Bypass działa z wykrywaniem trybu letniego. Ta opcja nastawiona jest 

fabrycznie.
3 Bypass pracuje niezależnie od temperatury powietrza zużytego.
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Wyspecjalizowany instalator może nastawić parametry 
wspomniane w opisie tego parametru.
P24:  Temperatura odblokowania bypassu
P25:  Temperatura blokady bypassu
P26:  Histereza temp. aktywacji bypassu
P27:  Różnica temperatur powodująca odblokowanie by-
pasu

P3 = 2 :  Bypass z wykrywaniem trybu letniego

Odblokowanie bypassu następuje, gdy następujący warunek speł-
niony jest przez 60 minut: Temperatura powietrza zewnętrznego  
>  Zadana temperatura pomieszczenia  +  P27

Jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki, urządzenie prze-
łącza się na tryb obejścia.
 - Temperatura powietrza zewnętrznego  <  Temperatura pow. 

odpr.  -  P26
 - Temperatura pow. odpr.  >  Zadana temperatura 

pomieszczenia

Jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków, urządzenie 
kończy działanie w trybie bypassu.
 - Temperatura powietrza zewnętrznego  <  P25
 - Temperatura powietrza zewnętrznego  >  Temperatura pow. 

odpr.  -  P26
 - Temperatura pow. odpr.  <  Zadana temperatura 

pomieszczenia

P3 = 3 :  Bypass zależny od temperatury powietrza zużytego

Odblokowanie bypassu następuje, gdy następujący warunek 
spełniony jest przez 60 minut: Temperatura pow. odpr.  >  Zadana 
temperatura pomieszczenia  +  P27

To odblokowanie z opóźnieniem zapobiega wychłodzeniu w przej-
ściowych porach roku.

Jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki, urządzenie prze-
łącza się na tryb obejścia.
 - Temperatura powietrza zewnętrznego  <  Temperatura pow. 

odpr.  -  P26
 - Temperatura pow. odpr.  >  Zadana temperatura 

pomieszczenia

Jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków, urządzenie 
kończy działanie w trybie bypassu.
 - Temperatura powietrza zewnętrznego  <  P25
 - Temperatura powietrza zewnętrznego  >  Temperatura pow. 

odpr.  -  P26
 - Temperatura pow. odpr.  <  Zadana temperatura 

pomieszczenia

��P4:  Reset czasu wym. filtra
ff Po wymianie filtra należy zmienić wartość tego parametru 
na 1. Urządzenie wyzeruje czas działania filtra. Wartość tego 
parametru zmieniona zostanie automatycznie na 0.

��P28 :  Zwolnienie wentylatorów
Wentylatory można w każdej chwili wyłączyć poprzez menu jed-
nostki obsługowej, np. w celu dezaktywacji wentylacji w razie 
pożaru.

Skutek
OFF  Wentylatory są zdezaktywowane. Na wyświetlaczu migają wskazanie 

„OFF” i symbol „wentylatora”.
On Wentylatory są zwolnione.

��P80:  Dzień tygodnia

1 Poniedziałek
2 Wtorek
3 Środa
4 Czwartek
5 Piątek
6 Sobota
7 Niedziela

��P83:  Tryb podświetlenia tła

Skutek
On Włączone podświetlenie tła
OFF Wyłączone podświetlenie tła
Auto 
 

Jeśli przez czas nastawiony w parametrze czasu trwania podświetlenia 
nie zostanie wykonana żadna operacja, wyłączone zostanie podświe-
tlenie tła wyświetlacza i pojawi się wskazanie standardowe.

��P84:  Czas trwania podświetlenia
Jeśli przez czas nastawiony w parametrze czasu trwania pod-
świetlenia nie zostanie wykonana żadna operacja, wyłączone 
zostanie podświetlenie tła wyświetlacza i pojawi się wskazanie 
standardowe.

��P85:  Wskazanie standardowe na dole
Za pomocą tego parametru można ustalić informacje wyświetla-
ne w dolnej części wyświetlacza we wskazaniu standardowym. 
Jeśli urządzenie wykryje błąd, wyświetlany jest on w dolnej części 
wskazania standardowego.

4.5.2 Wartości rzeczywiste

Wyświe-
tlacz

Opis jednost-
ka

�� I1 Stan bypassu klapowego  
�� I2 Temperatura pow. odpr. °C
�� I3 Wilgotność względna powietrza zużytego %
�� I4 Czas pracy filtra h
�� I5 Wersja oprogramowania urządzenia  
�� I6 Poprawka do oprogramowania urządzenia  
�� I7 Numer seryjny terminala  
�� I8 Wersja oprogramowania panelu obsługowego  
�� I70-79 Pamięć błędów  

Wykryte przez urządzenie błędy zapisywane są jako wartości rze-
czywiste od I70 do I79. Najnowszy błąd zapisany jest jako I70, a 
najstarszy jako I79. Jeśli nie są zapisane żadne błędy, wyświetlane 
są kreski. Najnowszy błąd wyświetlany jest także w dolnej części 
wskazania standardowego. Możliwe błędy dla wyspecjalizowa-
nego instalatora wymienione są w rozdziale „Usuwanie usterek”.
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4.5.3 Programy

��Pro
Urządzenie umożliwia nastawienie 21 programów czasowych. 
Wybór programu czasowego odbywa się za pomocą Touch-Wheel. 
pokrętła obsługowego Naciśnięcie przycisku OK powoduje przej-
ście do nastaw programu czasowego.

Program 
czasowy  x

x.1 x.2 x.3 x.4

Dzień lub grupa 
dni

Stopień 
went. pow. 
dopr.

godzina 
rozpoczę-
cia

Czas za-
trzymania

�� 1       
�� 2       
�� 3       
�� 4       
�� 5       
�� 6       
�� 7       
�� 8       
�� 9       
�� 10       
�� 11       
�� 12       
�� 13       
�� 14       
�� 15       
�� 16       
�� 17       
�� 18       
�� 19       
�� 20       
�� 21       

Nastawianie programu czasowego zaczyna się od wyboru dnia 
tygodnia lub grupy dni. Nacisnąć przycisk „OK”. Nastawić dzień za 
pomocą Touch-Wheel. pokrętła obsługowego Potwierdzić wybór 
za pomocą przycisku „OK”.

Dotykając Touch-Wheel, pokrętła obsługowego przejść do nastawy 
stopnia wentylatora. Nacisnąć przycisk „OK”. Za pomocą Touch-
-Wheel pokrętła obsługowego nastawić stopień wentylatora, z 
którym pracować będzie urządzenie podczas obowiązywania tego 
programu czasowego. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku 
„OK”.

 Wskazówka
W programach czasowych nie można nastawić stopnia 
wentylatora 3. 

Dotykając Touch-Wheel pokrętła obsługowego, przejść do nasta-
wy godziny włączenia. Nacisnąć przycisk „OK”. Za pomocą To-
uch-Wheel pokrętła obsługowego nastawić godzinę włączenia 
modyfikowanego programu czasowego. Potwierdzić wybór za 
pomocą przycisku „OK”.

Dotykając Touch-Wheel pokrętła obsługowego, przejść do na-
stawy godziny wyłączenia. Nacisnąć przycisk „OK”. Za pomocą 
Touch-Wheel pokrętła obsługowego nastawić godzinę wyłącze-
nia modyfikowanego programu czasowego. Potwierdzić wybór 
za pomocą przycisku „OK”. Aby usunąć program czasowy, należy 
w wybranym programie czasowym przejść do podpunktu, w któ-
rym nastawiany jest dzień lub grupa dni. Obracać Touch-Wheel 

pokrętło obsługowe w lewo, aż dzień przestanie być wyświetlany 
i w dolnej części wyświetlacza pojawią się kreski.

 Wskazówka
W przypadku programów czasowych nakładających się 
czasowo priorytet ma program z wyższym numerem.

 Wskazówka
W porach, dla których nie określono programu czasowe-
go, urządzenie pracuje na stopniu 2 wentylatora.

Przykład

 Przedział czasu Stopień
Poniedziałek  -  Piątek 06:00 - 22:00 2
 22:00 - 06:00 1
Sobota ,  Niedziela 07:00 - 23:00 2
 23:00 - 07:00 1

x x.1 x.2 x.3 x.4
  Dzień lub grupa 

dni
Stopień went. 
pow. dopr.

godzina roz-
poczęcia

Czas za-
trzymania

�� 1 1/2/3/4/5 1 22:00 00:00 
�� 2 1/2/3/4/5 1 00:00 06:00 
�� 3 6/7 1 23:00 00:00 
�� 4 6/7 1 00:00 07:00 

4.5.4 Code

��Cod
Za pomocą tego punktu menu można odblokować wartości rze-
czywiste oraz parametry, które zastrzeżone są dla wyspecjalizo-
wanego instalatora.

Skutek
A0 Wyświetlane są tylko parametry udostępnione użytkownikowi urządze-

nia, czyli osiągalne bez hasła.
A1 Parametry dla wyspecjalizowanego instalatora
A2 Parametry dla serwisu

Po wpisaniu poprawnego czterocyfrowego kodu wyświetlony zo-
stanie napis A1 lub A2.

Po przejściu do wartości rzeczywistych lub parametrów wyświe-
tlone zostaną odblokowane parametry.

 Wskazówka
Do menu należy przejść, naciskając przycisk „MENU” po 
wpisaniu kodu. Uprzednie naciśnięcie przycisku „HOME” 
w celu powrotu do wskazania standardowego spowo-
dowałoby ponowne uaktywnienie blokady parametrów.

4.6 Wyłączanie urządzenia

D
00

00
04

02
80

Urządzenie nie jest wyposażone w wyłącznik sieciowy. Jedynym 
sposobem przerwania dopływu napięcia zasilania jest wyjęcie 
wtyczki sieciowej z gniazdka.
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5. Konserwacja, czyszczenie i 
pielęgnacja

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

5.1 Filtr zamienny

nazwa pro-
duktu

numer ka-
talogowy

Opis

FMS G4-10 180 234147 Mata filtrująca do fil-
trowania zgrubnego 

ISO Coarse > 60 % (G4) 

FMK M5-2 180 234148 Filtr dokładny ePM10 ≥ 50 % (M5)
FMK F7-2 180 234208 Filtr dokładny ePM1 ≥ 50% (F7)

5.2 Kontrola i wymiana filtrów

!  Szkody materialne
Nie wolno eksploatować urządzenia bez filtra.

ff Stan filtra należy skontrolować po raz pierwszy po trzech 
miesiącach, od pierwszego uruchomienia urządzenia.

Jeżeli zsumowane czasy pracy wentylatorów osiągną ustawioną 
przez wyspecjalizowanego instalatora wartość „Częstotliwość wy-
miany filtra”, na panelu obsługowym wyświetli się symbol „Filtr”.

Zależnie od stopnia zanieczyszczenia wyspecjalizowany instalator 
może wydłużyć lub skrócić przedziały czasowe między kontrolami 
filtra.

Jeśli świeci symbol „Filtr”, należy skontrolować filtry. Filtry należy 
wymieniać w przypadku ciągłej warstwy brudu na powierzchni 
lub przebarwienia filtra.

Filtry należy wymieniać co najmniej raz na 12 miesięcy.

Kontrolowanie filtrów
ff Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

3.

2.
1.

D
00

00
04

03
62

1 2 3

4

5

5

1 Filtr powietrza zużytego
2 Filtr powietrza zewnętrznego
3 Śruba radełkowana do mocowania szuflady filtrów
4 Osłona
5 Haczyk zatrzaskowy

Przesłona przymocowana jest do urządzenia na zatrzaski.
ff W celu odblokowania zatrzasków należy nacisnąć powierzch-
nie uchwytów po bokach przesłony.

ff Zdjąć przesłonę z urządzenia.
ff Odkręcić śruby radełkowane, którymi przymocowana jest 
szuflada filtrów.
ff Wyciągnąć szufladę filtrów do przodu z urządzenia.
ff W razie potrzeby włożyć do szuflady nowy filtr lub filtry. 
Przestrzegać zakładanej pozycji wbudowania filtra. Powietrze 
przepływa przez filtr od góry do dołu. Kierunek przepływu 
zaznaczony jest strzałką na przesłonie szuflady filtrów. Na 
filtrze powietrza zewnętrznego znajduje się strzałka. Filtr 
powietrza zewnętrznego należy włożyć, tak aby strzałka 
ustawiona była zgodnie z kierunkiem przepływu. Na filtrze 
powietrza zużytego znajduje się nadruk „Clean air side”, 
który musi znajdować się na spodzie.

!  Szkody materialne
W urządzeniu muszą być zamontowane filtry spełniające 
wymagania co najmniej zalecanej klasy filtra. Aby filtry 
skutecznie spełniały swoją funkcję, muszą być poprawnie 
osadzone.

ff Wsunąć szufladę filtrów do urządzenia.
ff Zamocować szufladę filtrów za pomocą śrub radełkowanych.
ff Zamontować przesłonę.
ff Włożyć ponownie wtyczkę sieciową do gniazdka z zestykiem 
ochronnym.
ff Zresetować filtry, zmieniając wartość parametru P4 na 1. 
Symbol „Filtr” przestanie być wyświetlany. Urządzenie wyze-
ruje czas działania filtra.
ff Zanotować datę wymiany filtra.

 Wskazówka
Na ściance przedniej znajdują się naklejki poszczególnych 
filtrów.
ff Po wymianie filtra usunąć wprowadzone wcześniej 
daty w kolumnach „Ostatnia” i „Następna”.
ff W kolumnie „Ostatnia” wpisać aktualną datę.
ff W kolumnie „Następna” wpisać datę następnej wy-
miany filtra. Jako przedział czasowy między kolum-
nami „Ostatnia” i „Następna” należy przyjąć wartość 
wprowadzoną przez wyspecjalizowanego instalatora 
w parametrze P19.

ff Nowe filtry należy zamawiać z wyprzedzeniem. Możliwe jest 
też zawarcie umowy abonamentowej na dostawę filtrów.

 Wskazówka
Jeśli system zawiera jeszcze inne filtry, np. filtry w za-
worach powietrza zużytego lub kasetę filtrującą, należy 
także je skontrolować i w razie potrzeby wymienić.

6. Usuwanie problemów
Wykryte przez urządzenie błędy zapisywane są jako wartości rze-
czywiste od I70 do I79. Najnowszy błąd wyświetlany jest także w 
dolnej części wskazania standardowego.

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać wyspe-
cjalizowanego instalatora. W celu usprawnienia i przyspieszenia 
pomocy podać numer z tabliczki znamionowej  (000000-0000-
000000).
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7. Bezpieczeństwo
Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa 
urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez wyspecjalizo-
wanego instalatora.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eks-
ploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego osprzętu, 
przeznaczonego do tego urządzenia, oraz oryginalnych części 
zamiennych.

 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Przy włączonym napięciu zasilania nie wkładać dłoni 
do wnętrza urządzenia poprzez przyłącze „Powietrze 
zewnętrzne”.

7.2 Przepisy, normy i wymogi

 Wskazówka
Należy przestrzegać krajowych i lokalnych 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 pracuje 
palenisko, do miejsca ustawienia paleniska mogą prze-
dostawać się spaliny. Dlatego przy równoczesnej eks-
ploatacji urządzenia wentylacyjnego i paleniska należy 
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 urucho-
mić. Wzajemna eksploatacja musi być zapewniona poprzez zasto-
sowanie odpowiednich środków, np. automatycznie wymuszonego 
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 

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

włączania funkcji monitorowania różnicy ciśnień tylko pod-
czas pracy paleniska, w celu uniknięcia niepotrzebnego 
wyłączania wskutek oddziaływania wpływów otoczenia

 Wskazówka
Przełączniki różnicy ciśnień, dla których kryterium zadzi-
ałania jest różnica ciśnień między ciśnieniem powietrza 
zewnętrznego a ciśnieniem w pomieszczeniu ustawienia 
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.
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Uruchomienie poza granicami Niemiec

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

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:
 - Uchwyt ścienny
 - 2 chwyty gwiazdowe jako uchwyt dystansowy z tyłu 

urządzenia
 - Wąż odpływu kondensatu, obejma do węża, wieszak
 - 4 złączki podwójne o średnicy znamionowej 160

8.2 Osprzęt
 - Panel obsługowy
 - Nasadka dźwiękochłonna  ( LWF SDA 180/280 )
 - Do montażu urządzeń w domach pasywnych: Filtr powietrza 

zewnętrznego  ePM1 ≥ 50% (F7)

Możemy dostarczyć rury wentylacyjne, zawory powietrza zużyte-
go, zawory powietrza doprowadzanego i podobny osprzęt.

LWZ 180, LWZ 280
 - Entalpiczny wymiennik ciepła

9. Przygotowania

9.1 Przechowywanie

!  Szkody materialne
Nie przechowywać urządzenia w zapylonych miejscach.

9.2 Miejsce montażu

!  Szkody materialne
Urządzenia nie wolno ustawiać na wolnym powietrzu.

!  Szkody materialne
Sprawdzić, czy ściana jest w stanie utrzymać ciężar 
urządzenia. Ściana z kartongipsu lub ze szkieletem me-
talowym jest niewystarczająca. Są wówczas niezbędne 
dodatkowe środki, np. podwójna obudowa lub dodatko-
we wsporniki.

 - Urządzenie musi być zamontowane poziomo.
 - W miejscu ustawienia musi być zapewniony dostatecznie 

sprawny odpływ kondensatu z syfonem.
 - Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed mrozem.

9.2.1 Minimalne odległości

Jeżeli jako osprzęt ma zostać zamontowana nasadka dźwięko-
chłonna, należy uwzględnić minimalne odstępy wymagane dla 
takiej nasadki.
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Rysunek ustawienia z nasadką dźwiękochłonną

14
86

13
40

147
379

D
00

00
08

56
84

≥1
00

≥7
00

≥400≥400

D
00

00
08

56
83

9.3 Transport

!  Szkody materialne
W miarę możliwości urządzenie należy dowieźć do miej-
sca ustawienia w oryginalnym opakowaniu.
Jeśli urządzenie transportowane jest bez opakowania lub 
palety, np. w celu wniesienia po schodach, może zostać 
uszkodzone jego zewnętrzne poszycie.
Jeśli urządzenie ma być transportowane bez opakowa-
nia, należy najpierw wymontować jego ściankę przed-
nią.  Patrz rozdział „Montaż / Wymontowywanie ścianki 
przedniej”.

!  Szkody materialne
Przyłącza powietrza nie mogą służyć jako uchwyt do no-
szenia urządzenia.

10. Montaż

10.1 Wymontowywanie ścianki przedniej
Aby obudowa nie została uszkodzona, należy wymontować ściankę 
przednią przed zdjęciem urządzenia z palety.
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22

1 Osłona
2 Śruby mocujące na ściance przedniej

Przesłona przymocowana jest do urządzenia na zatrzaski.
ff W celu odblokowania zatrzasków należy nacisnąć powierzch-
nie uchwytów po bokach przesłony.
ff Zdjąć przesłonę z urządzenia.
ff Wykręcić obie śruby, którymi ścianka przednia przymocowa-
na jest u góry do urządzenia.
ff Ostrożnie wysunąć ściankę przednią nieco do góry, aby od-
czepiła się ona z haków, na których wisi.
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1 Wtyczki przewodu łączącego panel obsługowy z urządzeniem
ff Ostrożnie podnieść lekko urządzenie po prawej stronie.
ff Wyciągnąć z urządzenia wtyczkę przewodu, którym jest do 
niego podłączony panel obsługowy.
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10.2 Zawieszenie urządzenia

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

ff Zdjąć uchwyt ścienny z urządzenia.
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ff Przymocować uchwyt ścienny czterema śrubami do ściany. 
Napis „TOP” musi znajdować się na górze. Uchwyt ścienny 
musi być powieszony poziomo.
ff W razie potrzeby przykręcić z tyłu urządzenia zawarte w do-
stawie chwyty gwiazdowe jako uchwyty dystansowe.
ff Powiesić urządzenie na hakach uchwytu ściennego.
ff Jeśli urządzenie nie wisi poziomo, wkręcić lub wykręcić lekko 
zamontowane wcześniej chwyty gwiazdowe stanowiące 
uchwyty dystansowe.

10.3 Podłączanie węża odpływu kondensatu

!  Szkody materialne
Aby zagwarantować prawidłowy odpływ kondensatu, 
wąż odpływu nie może być zgięty podczas układania. Wąż 
odpływu kondensatu musi zostać ułożony ze spadkiem 
co najmniej 10 %. Urządzenie musi być zamontowane 
poziomo.
Przewód odpływowy może zawierać tylko syfon. Dalej 
kondensat musi spływać swobodnie. Kondensat musi 
spływać do kanalizacji budynku. Rury kanalizacji domo-
wej za syfonem nie mogą się wznosić. Odpływ konden-
satu musi być zabezpieczony przed mrozem.

!  Szkody materialne
Przełącznik pływakowy uniemożliwia dostanie się kon-
densatu do części pod napięciem w urządzeniu.
Jeżeli wąż odpływu kondensatu został zainstalowany nie-
prawidłowo, przełącznik pływakowy może nie zapobiec 
niekontrolowanemu wydostawaniu się kondensatu.

W dostawie znajduje się wąż odpływu kondensatu oraz obejma 
węża. Wąż odpływu kondensatu podłączany jest do urządzenia 
jego cieńszym końcem.
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ff Zamontować wąż odpływu kondensatu za pomocą znajdują-
cego się w dostawie wieszaka, tak aby powstał syfon o wyso-
kości spiętrzenia wody co najmniej 80 mm.
ff Przed podłączeniem węża odpływu kondensatu do urządze-
nia wlać wodę w syfon.
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1

1 Obejma do węża
ff Nasunąć obejmę na wąż odpływu kondensatu na tyle daleko, 
aby można było nasunąć wąż na króciec odpływu kondensa-
tu, bez dociskania obejmy do węża.
ff Nasunąć wąż odpływu kondensatu na króciec odpływu 
kondensatu.
ff Nasunąć obejmę do węża w kierunku urządzenia na tyle, aby 
przymocować wąż do króćca odpływu kondensatu.

10.4 Kanały powietrzne

!  Szkody materialne
Podłączanie okapów kuchennych do systemu wentylacji 
jest niedopuszczalne.

!  Szkody materialne
Podczas montażu zwracać uwagę, aby do instalacji ruro-
wej nie przedostały się wióry metalowe. Jeśli tak się zda-
rzy, należy je usunąć, ponieważ w przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia wentylatorów. 

Instalacji dokonuje się przy użyciu materiałów instalacyjnych, 
które można zakupić w naszej firmie lub przy użyciu dostępnych 
w sklepach rur płaszczowych.
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10.4.1 Izolacja zapobiegająca powstawaniu 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 Jeśli kanały powietrza doprowadzanego i zużytego 
przebiegają przez nieogrzewane pomieszczenia, 
należy je zaizolować.

10.4.2 Podłączanie kanałów powietrznych do urządzenia

Do urządzenia można podłączyć kanały powietrzne o dwóch róż-
nych średnicach.

Średnica  DN 160
D
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1

2

1 Złączka podwójna
2 Kanał powietrza
ff Wsunąć w przyłącze powietrza złączkę podwójną otrzymaną 
w dostawie.
ff Nasunąć kanał powietrzny na złączkę podwójną.
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1 Blachowkręt
ff Przymocować złączkę podwójną maksymalnie 3 śrubami do 
przyłącza powietrza urządzenia.
ff Przymocować kanał powietrzny maksymalnie 3 śrubami do 
złączki podwójnej.

Średnica  DN 180
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ff Nasunąć kanał powietrzny na przyłącze powietrza.
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1 Blachowkręt
ff Przymocować kanał powietrzny maksymalnie 3 śrubami do 
przyłącza powietrza urządzenia.
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1 Aluminiowa taśma uszczelniająca
ff Uszczelnić przejście między przyłączem powietrza, a kana-
łem powietrznym aluminiową taśmą uszczelniającą.

10.4.3 Prowadzenie przez ścianę zewnętrzną

Zamontować wlot powietrza zewnętrznego do budynku w miejscu, 
gdzie można oczekiwać najmniejszych zanieczyszczeń (pył, sadza, 
zapachy, spaliny, powietrze odprowadzane).

W przypadku montażu przepustów przez ścianę zewnętrzną wlot 
i wylot powietrza nie mogą znajdować się w bezpośredniej bli-
skości.

10.4.4 Tłumik dźwięku
ff Zamontować po jednym tłumiku dźwięku w kanale powietrza 
doprowadzanego i kanale powietrza zużytego. Zamontować 
tłumiki dźwięku jak najbliżej urządzenia, aby dźwięk tłumio-
ny był dostatecznie wcześnie.

Aby zapobiec przenoszeniu się hałasu, zalecamy zainstalowanie 
kolejnych tłumików.

Jeśli wentylacja obejmuje pomieszczenie z wysokim poziomem ha-
łasu, należy przed nim zamontować dodatkowe tłumiki dźwięku, 
aby zredukować przenoszenie hałasu 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 
oddzielnymi odgałęzieniami do zaworów. W razie potrzeby należy 
zaizolować kanały doprowadzające powietrze, np. jeżeli są one 
montowane poza warstwą izolacji ściany.

10.4.5 Otwory upustowe

Do pomieszczeń mieszkalnych i sypialniach powietrze jest tylko 
doprowadzane. Z kolei z pomieszczeń, w których występują za-
pachy i wilgoć, powietrze jest tylko odprowadzane. Musi być 
zapewniony swobodny przepływ, a zatem wymiana powietrza. 
W drzwiach lub ścianach wewnętrznych należy zamontować kratki 
wentylacyjne lub powiększyć szczelinę wentylacyjną pod drzwiami 
do ≥ 8 mm.
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10.4.6 Otwory rewizyjne
ff Przy montażu kanałów powietrza należy wykonać otwory 
rewizyjne pozwalające na ich regularne kontrolowanie oraz 
czyszczenie.

10.4.7 Zawory nawiewne i wywiewne

Zawory nawiewne i wywiewne do pomieszczeń mieszkalnych do-
stępne są w wersji do montażu w ścianie lub suficie.

W odniesieniu do wentylacji kuchennej należy pamiętać, aby 
zawór wywiewny znajdował się w możliwie jak największej od-
ległości od kuchenki.

10.5 Montaż ścianki przedniej
ff Podłączyć do urządzenia wtyczkę przewodu prowadzącego 
do panelu obsługowego.
ff Zawiesić ściankę przednią na hakach znajdujących się z przo-
du urządzenia.
ff Wkręcić obie śruby na górnej krawędzi ścianki przedniej, aby 
przymocować ją do urządzenia.
ff Zamontować przesłonę.

10.6 Podłączenie elektryczne

 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Wszystkie prace elektryczne, przyłączeniowe i instala-
cyjne należy wykonywać zgodnie z przepisami krajo-
wymi i lokalnymi.

Za pomocą wtyczki zamontowanej na przewodzie sieciowym 
można podłączyć urządzenie do gniazdka z zestykiem ochronnym.

Uwzględnić pobór mocy nagrzewnicy.

10.6.1 Urządzenie zabezpieczające dla trybu pracy z piecem / 
kominkiem

ff Urządzenie zabezpieczające służy do przerywania w razie 
potrzeby dopływu napięcia zasilania do urządzenia.

10.6.2 Przyłącza w skrzynce rozdzielczej (bezpieczne niskie 
napięcie)

D
00

00
06

51
79

ff Odkręcić cztery śruby od pokrywy skrzynki rozdzielczej.

 Wskazówka
Po zakończeniu pracy ponownie przykręcić pokrywę 
skrzynki rozdzielczej.

D
00

00
06

51
80

ff Ostrożnie podnieść pokrywę skrzynki rozdzielczej. Na spodzie 
pokrywy znajduje się blok zacisków, z którego przewody pro-
wadzą do urządzenia.

Zacisk  bezpieczne niskie napięcie 
1 Magistrala I²C SCL Zewnętrzny panel pbsługowy
2 SCL  
3 GND Zewnętrzny panel pbsługowy
4 GND  
5 +5 V DC Zewnętrzny panel pbsługowy
6 +5 V DC  
7 SDA Zewnętrzny panel pbsługowy
8  SDA  
9 niewykorzystane Bezpotencjałowy
10
11
12    
13 Przekaźnik wentylacji inten-

sywnej
GND Maks. 0,5 mA

14  +5 V  
15 niewykorzystane Bezpotencjałowy
16    
17 niewykorzystane  Bezpotencjałowy 

Aby podłączyć przewód elektryczny do skrzynki rozdzielczej, na-
leży:
ff W miejscu do wyłamania otworzyć „Przepust na przewody 
elektryczne”.
ff Uszczelnić „Przepust na przewody elektryczne” za pomocą 
śrubunku kablowego M12.

Przekaźnik wentylacji intensywnej

Istnieje możliwość podłączenia przekaźnika bez potencjałowego, 
którego zadziałanie skutkowało będzie włączeniem wentylacji 
intensywnej w urządzeniu. Czas działania wentylacji intensywnej 
można nastawić w parametrze P2. Po upływie tego czasu przy-
wracany jest poprzednio obowiązujący stopień wentylatora.
ff Podłączyć zewnętrzny przycisk do zacisków 13/14.

Zewnętrzny panel obsługowy

Zewnętrzny panel obsługowy podłączony jest do magistrali I²C.
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11. Uruchomienie

!  OSTRZEŻENIE - obrażenia ciała
Jeśli urządzenie zostanie włączone bez podłączonych 
kanałów powietrznych, sięgnięcie przez króćce przy-
łączeniowe powietrza do wnętrza urządzenia grozi ob-
rażeniami ciała.
Urządzenie uruchamiać dopiero po prawidłowym po-
dłączeniu kanałów powietrznych do urządzenia. 

!  Szkody materialne
Nie wolno eksploatować urządzenia bez filtra.

!  Szkody materialne
Z wentylacji nie można korzystać, jeśli w budynku lub 
na zewnątrz w pobliżu otworów zasysających gromadzą 
się większe ilości pyłów, które mogłyby zapchać filtr. Pył 
powstaje na przykład przy cięciu płytek ceramicznych lub 
obróbce płyt gipsowo-kartonowych.

11.1 Pierwsze uruchomienie

Zwolnienie wentylatorów

W stanie wysyłki wentylatory są dezaktywowane.
ff P28 :  Zmienić ustawienie parametru na „On”.

Nastawienie strumieni objętości powietrza
ff Do nastawienia strumieni objętości powietrza poszczegól-
nych stopni wentylatora służą parametry od P6 do P9.

Data
ff Nastawić bieżący dzień tygodnia.
P80 1 Poniedziałek

2 Wtorek
3 Środa
4 Czwartek
5 Piątek
6 Sobota

 7 Niedziela

Godzina
ff Nastawić bieżącą godzinę.
P81 00:00 -  23:59  

11.2 Ponowne uruchomienie
ff Sprawdzić, czy filtry są włożone w urządzenie. Nie wolno 
eksploatować urządzenia bez filtra.
ff Sprawdzić, czy wąż odpływu kondensatu nie jest uszkodzony 
ani zagięty.



InSTaLaCja  
nastawy

www.stiebel-eltron.com LWZ 180  /  LWZ 280 | 17

PO
LS

KI

12. Nastawy
Po wprowadzeniu czterocyfrowego kodu widoczne będą dodatkowe wartości rzeczywiste i parametry, które wcześniej były zablokowane.

12.1 Parametry

 Wskazówka
P6 ,  P7 ,  P8 ,  P9 :  Parametr wyświetlany jest tylko wówczas, 
gdy P5 = 0.
P10 ,  P11 ,  P12 ,  P13 :  Parametr wyświetlany jest tylko wów-
czas, gdy P5 = 1.

P28: Stan przy dostawie  OFF

LWZ 180, LWZ 180 Enthalpie LWZ 280, LWZ 280 Enthalpie
 Opis Code jed-

nostka
Min. Maks. Opcje Stan-

dardowo
min. Maks. Opcje Stan-

dardowo
P1 Zadana temperatura pomieszczenia A0 °C 5 28  20 5 28  20
P2 Czas działania wentylacji intensywnej A0 min. 1 240  30 1 240  30
P3 Tryb pracy bypassu A0    0  |  1  |  2  |  3 2   0  |  1  |  2  |  3 2
P4 Reset czasu wym. filtra A0    0 | 1  -   0 | 1  -
P5 Tryb pracy wentylatora A1    0 | 1 0   0 | 1 0
P6 Strumień objętości na stopniu 0 A1 m³/h 40 175  60 40 175  60
P7 Strumień objętości na stopniu 1 A1 m³/h 80 200  110 80 300  140
P8 Strumień objętości na stopniu 2 A1 m³/h 80 250  160 80 350  200
P9 Strumień objętości na stopniu 3 A1 m³/h 165 250  210 165 350  260
P10 Stałe ciśnienie na stopniu 0 A1 Pa 40 160  40 40 160  40
P11 Stałe ciśnienie na stopniu 1 A1 Pa 40 160  50 40 160  50
P12 Stałe ciśnienie na stopniu 2 A1 Pa 40 160  70 40 160  70
P13 Stałe ciśnienie na stopniu 3 A1 Pa 40 160  100 40 160  100
P14 Przesunięcie strumienia objętości powie-

trza doprowadzanego
A1   -100 100   0 -100 100   0 

P15 Okres ochrony przed wilgocią A1 h 1 24  1 1 24  1
P16 Czas uruchamiania pomiaru wilgotności A1 min 5 15  5 5 15  5
P17 Wartość graniczna wilgotności powietrza 

zużytego
A1 % 5 95   65 5 95   65 

P18 Temperatura zabezpieczająca przed za-
marznięciem

A1 °C -5,0 15,0   4,0 -5,0 15,0   4,0 

P19 Częstotliwość wymiany filtrów A1 d 1 365  90 1 365  90
P22 Odblokowanie nagrzewnicy A1    0  |  1 1   0  |  1 1
P23 Tryb pracy „Ochrona przed zamarzaniem” A1    0 |  2 2   0 |  2 2
P24 Temperatura odblokowania bypassu A1 °C 5,0 15,0  10,0 5,0 15,0  10,0
P25 Temperatura blokady bypassu A1 °C 5,0 15,0  8,0 5,0 15,0  8,0
P26 Histereza temp. aktywacji bypassu A1 K 0,0 5,0  2,0 0,0 5,0  2,0
P27 Różnica temperatur powodująca odbloko-

wanie bypasu
A1 °C 0,0 5,0   2,0 0,0 5,0   2,0 

P28 Zwolnienie wentylatorów A0    On  |  OFF On   On  |  OFF On 
P29 Typ urządzenia A1     1    2
P30 Temperatura uaktywnienia ochrony przed 

zamarzaniem
A2 °C -10,0 5,0   -3,0 -10,0 5,0   -3,0 

P31 Zezwolenie na regulację strumienia prze-
pływu uwarunkowaną wilgotnością

A1      0 | 1 0     0 | 1 0 

P32 Aktywacja funkcji zapobiegania powsta-
waniu kondensatu - powietrze zewnętrzne

A2       0  |  1 0     0  |  1 0 

P33 Przesunięcie temperatury dla zapobiega-
nia powstawaniu kondensatu

A2 K -5,0 5,0   0,0 -5,0 5,0   0,0 

P70 Skasowanie listy błędów A1    0 | 1 -   0 | 1 -
P80 Dzień tygodnia A0  1 7   1 7   
P81 Godzina A0  00:00 23:59   00:00 23:59   
P82 Stopień oświetlenia A0  2 10  10 2 10  10
P83 Tryb podświetlenia tła A0    Auto  |  On  |  OFF Auto   Auto  |  On  |  OFF Auto
P84 Czas trwania podświetlenia A0 s 10 500  60 10 500  60
P85 
 
 
 

Wskazanie standardowe na dole 
 
 
 

A0 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

OFF  |  Godzina  |  Za-
dana temperatura 
pomieszczenia  |  Tem-
peratura pow. odpr.  | 
 Wilgotność pow. odpr. 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

OFF  |  Godzina  |  Za-
dana temperatura 
pomieszczenia  |  Tem-
peratura pow. odpr.  | 
 Wilgotność pow. odpr. 
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P5: Tryb pracy wentylatora
Za pomocą tego parametru można przełączać między regulacją 
strumienia objętości, a regulacją stałego ciśnienia.

Skutek
0 
 

Urządzenie utrzymuje strumień objętości w obu wentylatorach na stałym 
poziomie. Urządzenie pracuje z wartościami zadanymi strumienia objęto-
ści od P6 do P9.

1 
 
 
 
 
 

Urządzenie utrzymuje ciśnienie wentylatora powietrza zużytego na 
stałym poziomie. Urządzenie reguluje ciśnienie w króćcach powietrza 
zużytego zgodnie z wartościami zadanymi zapisanymi w parametrach od 
P10 do P13. Nastawiany tam strumień objętości przyjmowany jest jako 
wartość zadana regulacji strumienia objętości. Uwzględniane jest także 
nastawionew parametrze P14 przesunięcie strumienia objętości powie-
trza doprowadzanego. 

��P14 :  Przesunięcie strumienia objętości powietrza 
doprowadzanego

Za pomocą tego parametru można wyregulować strumień objęto-
ści powietrza doprowadzanego podczas uruchamiania. Przesunię-
cie dotyczy wentylacji nominalnej i przeliczane jest wewnętrznie 
procentowo na inne stopnie wentylatora.

Przykład
 - Nominalny strumień objętości (stopień 2): 180  m³/h
 - Przesunięcie : 45  m³/h

Sto-
pień 
 
 
 

nasta-
wiony 
zadany 
stru-
mień ob-
jętości

Prze-
sunię-
cie 
 
 

nastawio-
ny zadany 
strumień 
objętości  + 
 Przesunię-
cie

Współ-
czynnik 
przesu-
nięcia 
 

Wewnętrzny zadany 
strumień objętości  
=  nastawiony zada-
ny strumień objęto-
ści  *  Współczynnik 
przesunięcia

0 50    50*1,25 = 62
1 130    130*1,25 = 162
2 180 45  180+45 = 225 225/180 = 

1,25
180*1,25 = 225 

3 235    235*1,25 = 294

��P15 :  Okres ochrony przed wilgocią
Po ustawieniu stopnia 0 wentylatora urządzenie przechodzi 
w 24-godzinną fazę spoczynku. Dopiero wtedy rozpoczyna się 
regulacja do ochrony przed wilgocią.

Urządzenie mierzy wilgotność powietrza zużytego przez czas usta-
wiony w P16. Urządzenie porównuje ostatnią zmierzoną wartość 
z wartością graniczną ustawioną w P17. Jeśli wartość graniczna 
jest przekroczona, urządzenie przechodzi na wentylację. Z chwilą 
spadku wartości poniżej wartości granicznej urządzenie wyłącza 
wentylację. W tym momencie ponownie rozpoczyna się okres 
ochrony przed wilgocią, po którym mierzona jest wilgotność.

��P16 :  Czas uruchamiania pomiaru wilgotności
Urządzenie mierzy wilgotność powietrza zużytego przez czas usta-
wiony w P16. Urządzenie porównuje ostatnią zmierzoną wartość 
z wartością graniczną ustawioną w P17.

��P22 :  Odblokowanie nagrzewnicy

Skutek
0 Wewnętrzna nagrzewnica pozostanie całkowicie wyłączona.
1 
 
 

Wewnętrzna nagrzewnica zostanie uaktywniona. Aby wymiennik ciepła 
nie ulegał oblodzeniu, nagrzewnica podtrzymuje pewną minimalną tem-
peraturę powietrza doprowadzanego, na podstawie temperatury ochrony 
przed zamarzaniem nastawionej w parametrze P18.

W czasie gdy wyświetlany lub nastawiany jest ten parametr, na 
wyświetlaczu znajduje się symbol „Ochrona przed zamarzaniem”.

��P23 :  Tryb pracy „Ochrona przed zamarzaniem”

Skutek
0 
 

Ta nastawa oznacza, że urządzenie pracuje w trybie ochrony przed zama-
rzaniem. Podczas regulacji nagrzewnicy wstępnej kontrolowana jest tylko 
temperatura powietrza zewnętrznego.

2 
 
 
 

Ta nastawa oznacza, że urządzenie pracuje w trybie komfortowym. 
Oprócz temperatury zewnętrznej kontrolowana jest także temperatura 
powietrza doprowadzanego. Nagrzewnica wstępna nastawiana jest, tak 
aby temperatura powietrza doprowadzanego nie zeszła poniżej zadanej 
w kryteriach domu pasywnego temperatury 16,5 °C. 

��P24 :  Temperatura odblokowania bypassu
Pozostałe warunki użycia bypassu badane są dopiero, gdy tempe-
ratura powietrza zewnętrznego odpowiada wartości nastawionej 
w tym parametrze.

��P25 :  Temperatura blokady bypassu
Gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej tej 
temperatury blokady, bypass jest dezaktywowany.

��P26 :  Histereza temp. aktywacji bypassu
Aby możliwe było chłodzenie, temperatura powietrza zewnętrzne-
go musi być niższa od temperatury powietrza zużytego o wartość 
nastawioną w tym parametrze.

��P27 :  Różnica temperatur powodująca 
odblokowanie bypasu

W tym parametrze wyznaczana jest różnica temperatur, której 
przekroczenie jest warunkiem odblokowania bypasu. Odbloko-
wanie bypassu następuje, gdy następujący warunek spełniony 
jest przez 60 minut:

P3 = 2 :  Temperatura powietrza zewnętrznego  >  Zadana tempera-
tura pomieszczenia  +  P27

P3 = 3 :  Temperatura pow. odpr.  >  Zadana temperatura pomiesz-
czenia  +  P27

��P29 :  Typ urządzenia
Ten parametr ustawiony jest fabrycznie. Parametr może zostać 
ustawiony dopiero po wymianie zespołu regulatora.

��P30 :  Temperatura uaktywnienia ochrony przed 
zamarzaniem

Ochrona przed zamarzaniem włączana jest w urządzeniu tylko 
wtedy, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie do po-
ziomu ustawionej wartości tego parametru.
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��P31 :  Zezwolenie na regulację strumienia 
przepływu uwarunkowaną wilgotnością

W przypadku regulacji strumienia przepływu uwarunkowanej wil-
gotnością strumień przepływu powietrza zmniejszany lub zwięk-
szany jest zależnie od wilgotności powietrza.

Skutek
0 nieaktywny
1 Aktywny

��P32 :  Aktywacja funkcji zapobiegania powstawaniu 
kondensatu - powietrze zewnętrzne

Funkcja zapobiegania powstawaniu kondensatu jest przewidziana 
dla urządzeń bez entalpicznego wymiennika ciepła w rejonach o 
klimacie podzwrotnikowym.

Jeżeli urządzenie jest w trybie wentylacji i parametr ten ma war-
tość 1, urządzenie sprawdza następujące warunki:
 - Temperatura powietrza zewnętrznego  >  Temperatura pow. 

odpr.
 - Temperatura pow. odpr.  +  P33  <  Punkt rosy powietrza 

zewnętrznego

Jeżeli spełnione są oba warunki, urządzenie wyłącza wentylatory. 
Po wyłączeniu urządzenie cyklicznie włącza wentylatory i spraw-
dza, czy warunki są nadal ważne lub czy może zostać ponownie 
uruchomiony tryb wentylacji.
Interwał miedzy pomiarami min 60
Czas trwania pomiaru min 5

��P33 :  Przesunięcie temperatury dla zapobiegania 
powstawaniu kondensatu

Ten parametr pozwala zmieniać punkt wyłączenia funkcji zapo-
biegania powstawaniu kondensatu. Umożliwia ona na przykład 
wyłączenie wentylatorów 2 K przed osiągnięciem temperatury 
punktu rosy.

��P70 :  Skasowanie listy błędów
W celu skasowania listy błędów należy zmienić wartość tego pa-
rametru na 1. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk „OK”. Na-
stępnie wyświetlone zostanie ponownie 0 i lista błędów zostanie 
skasowana.

12.2 Wartości rzeczywiste

Wyświe-
tlacz

Opis jed-
nostka

I1 Stan bypassu klapowego  
I2 Temperatura powietrza zużytego °C
I3 Wilgotność względna powietrza zużytego %
I4 Czas pracy filtra h
I5 Wersja oprogramowania urządzenia  
I6 Poprawka do oprogramowania urządzenia  
I7 Numer seryjny terminala  
I8 Wersja oprogramowania panelu obsługowego  
I9 Temperatura powietrza zewnętrznego °C
I10 Temperatura powietrza doprowadzanego °C
I11 Temperatura powietrza wylotowego °C
I12 Wilgotność względna powietrza zewnętrznego %
I13 Punkt rosy powietrza zużytego °C
I14 Punkt rosy powietrza zewnętrznego °C
I15 Moc uaktywnienia wentylatora powietrza doprowadza-

nego
% 

I16 Obliczony strumień objętości powietrza doprowadza-
nego

m³/h 

I17 Moc uaktywnienia wentylatora powietrza zużytego %
I18 Obliczony strumień objętości powietrza zużytego m³/h
I19 Procentowa moc wewnętrznej nagrzewnicy %
I20 Czas pracy urządzenia wentylacyjnego d
I21 Czas pracy wentylatora d
I22 Różnica ciśnień powietrza zużytego Pa
I23 Prędkość obrotowa wentylatora doprowadzanego 1/min
I24 Prędkość obrotowa wentylatora powietrza zużytego 1/min
I70-79 Błąd  

12.3 Code

��Cod
W celu odblokowania wartości rzeczywistych i parametrów za-
strzeżonych dla wyspecjalizowanego instalatora należy wpisać 
1000. Po wpisaniu poprawnego kodu wyświetlony zostanie napis 
„A1”.

13. Wyłączenie z eksploatacji
W razie dłuższej nieobecności wskazane jest pozostawienie urzą-
dzenia włączonego na stopniu wentylatora 1.

!  Szkody materialne
Jeśli urządzenie odłączane jest od napięcia zasilania, 
należy sprawdzić, czy zapewniona jest ochrona przed 
wilgocią.

Jeśli urządzenie ma zostać na dłuższy czas wyłączone z eksploata-
cji, należy odłączyć je od napięcia zasilania, wyciągając wtyczkę 
sieciową.
ff Wymienić filtry na nowe.
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14. Konserwacja

 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Przed rozpoczęciem prac we wnętrzu urządzenia należy 
odłączyć urządzenie od napięcia.
ff Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Konserwacja wykonywana przez wyspecjalizowanego instalatora 
obejmuje czyszczenie krzyżowego-przeciwprądowego wymienni-
ka ciepła oraz czyszczenie wentylatorów. W zależności od okresu 
eksploatacji, prace konserwacyjne należy wykonywać co 3 lata.
ff Jedynym sposobem przerwania dopływu napięcia zasilania 
jest wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazdka.
ff Wymontować ściankę przednią (patrz rozdział „Montaż / Wy-
montowywanie ścianki przedniej”).
ff Wyciągnąć szufladę filtrów z urządzenia.

D
00

00
06

51
59

ff Odkręcić śruby ścianki przedniej.
ff Zdjąć z urządzenia ściankę przednią, wychylając wewnętrzną 
ściankę przednią u góry do przodu, a następnie wysuwając ją 
do góry z dolnych rowków.

D
00

00
08

25
56

1

1 Śruba skrzydełkowa
ff Aby wyjąć wymiennik ciepła z urządzenia, poluzować śrubę 
skrzydełkową, która dociska listwę wsporczą od dołu do wy-
miennika ciepła.

D
00

00
04

03
65

ff Ostrożnie wyjąć z urządzenia wymiennik ciepła. Unikać usz-
kodzenia uszczelek w urządzeniu.
ff Kurz i inne luźne zanieczyszczenia powierzchni doprowad-
zania i odprowadzania powietrza można usunąć zwykłym 
odkurzaczem.

26
�0

4�
15

�0
04

7

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.

Czyszczenie modułów wentylatora

Na spodzie każdego modułu wentylatora znajduje się obrotowy 
trzpień mimośrodowy. Aby uszczelki przylegały poprawnie do mo-
dułu wentylatora, trzpień mimośrodowy go dociska i równocze-
śnie wypycha do tyłu. Przed wyciągnięciem modułu wentylatora 
należy odkręcić trzpień mimośrodowy. Po zamontowaniu modułu 
wentylatora należy ponownie dokręcić trzpień mimośrodowy.

300°

D
00

00
06

36
52

1

2

1 Dokręcony trzpień mimośrodowy (rowek w pozycji poziomej)
2 Odkręcony trzpień mimośrodowy
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ff Obrócić trzpień mimośrodowy śrubokrętem średniej wiel-
kości o 300° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.
ff Ostrożnie wyciągnąć nieco oba moduły filtrów z urządzenia.

D
00

00
04

03
66

4

3

1

2

1 Przyłącze czujnika temperatury
2 Przyłącze czujnika ciśnienia
3 Przyłącze sieciowego przewodu przyłączeniowego 

wentylatora
4 Przyłącze przewodu sterującego wentylatora
ff Wyciągnąć z przodu wentylatora powietrza doprowadzanego 
3-biegunowy sieciowy przewód przyłączeniowy i 4-biegu-
nowy przewód sterujący.
ff Wyciągnąć 6-biegunowy wspólny przewód czujnika ciśnienia 
i czujnika temperatury. Cztery żyły przewodu podłączane 
są do przyłącza czujnika ciśnienia. Dwie żyły przewodu 
podłączane są do przyłącza czujnika temperatury.
ff Wyciągnąć wentylator powietrza doprowadzanego z 
urządzenia.

D
00

00
06

51
84

1

2

1 Przyłącze przewodu sterującego wentylatora
2 Przyłącze sieciowego przewodu przyłączeniowego 

wentylatora
ff Wyciągnąć z przodu wentylatora powietrza zużytego 3-bie-
gunowy sieciowy przewód przyłączeniowy i 4-biegunowy 
przewód sterujący.
ff Wyciągnąć z tyłu wentylatora powietrza zużytego 6-biegu-
nowy wspólny przewód czujnika ciśnienia i czujnika tem-
peratury. Cztery żyły przewodu podłączane są do przyłącza 
czujnika ciśnienia. Dwie żyły przewodu podłączane są do 
przyłącza czujnika temperatury.
ff Wyciągnąć wentylator powietrza zużytego z urządzenia.
ff Wyczyścić wentylatory miękką szczotką.

Ponowny montaż komponentów
ff Wsunąć moduły wentylatora z powrotem do urządzenia.
ff Obrócić trzpienie mimośrodowe pod modułami wentylatora 
o 300° w kierunku ruchu wskazówek zegara. Rowek z przo-
du trzpienia mimośrodowego musi być ustawiony w pozycji 
poziomej.
ff Podłączyć z powrotem przewód wentylatora.
ff Wsunąć wymiennik ciepła z powrotem do urządzenia.
ff Aby listwa wsporcza wciskała ściankę działową pod wymien-
nik ciepła, dokręcić ręką śrubę skrzydełkową. Górne trzy 
uszczelki muszą przylegać do wymiennika ciepła i lekko się 
odkształcać.
ff Zamontować wewnętrzną ściankę przednią, która zapewnia 
hermetyczność urządzenia. Zamocować siedmioma śrubami 
ściankę przednią.
ff Zawiesić ściankę przednią na hakach znajdujących się z przo-
du urządzenia.
ff Zamocować ściankę przednią śrubami u góry po czołowej 
stronie ścianki przedniej.
ff Wsunąć szufladę filtrów do urządzenia. Filtry muszą być skie-
rowane do dołu czystą stroną.
ff Powiesić przesłonę na urządzeniu.
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Sprawdzenie odprowadzania kondensatu

 Wskazówka
Działanie urządzenia jest zapewnione tylko wtedy, gdy 
odpływ kondensatu działa i jest napełniony.
ff W regularnych odstępach czasu, przynajmniej raz na 
pół roku, sprawdzać odpływ kondensatu.

Czyszczenie kanałów powietrznych

Kanały powietrzne należy regularnie kontrolować i w razie po-
trzeby czyścić. Odłączyć kanały powietrzne od urządzenia lub 
przeprowadzić kontrolę i czyszczenie poprzez zawory powietrza 
odprowadzanego i zużytego.

15. Usuwanie usterek

 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Przed rozpoczęciem prac we wnętrzu urządzenia należy 
odłączyć urządzenie od napięcia, wyciągając wtyczkę 
sieciową z gniazdka.

 OSTRZEŻENIE - porażenie prądem elektrycznym
Czynności związane z wymianą sieciowego przewodu 
przyłączeniowego, np. w razie uszkodzenia, mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowanego 
instalatora posiadającego uprawnienia wydane przez 
producenta, przy użyciu oryginalnej części zamiennej.

Błąd  (Exxx)

xxx błąd Skutek usuwanie
--- Żaden błąd nie 

występuje
  

1 
 
 
 
 

Zwarcie  Czuj-
nik tempera-
tury powietrza 
doprowadza-
nego 

Brak regulacji do tem-
peratury komfortowej 
wymaganej dla domów 
pasywnych wynoszącej 
przynajmniej 16,5°C w po-
wietrzu doprowadzanym

Odłączyć urządzenie od zasi-
lania. Sprawdzić kabel czuj-
nika. Odłączyć wtyczkę X7 od 
podzespołu elektronicznego. 
Dokonać pomiaru czujnika. 

2 
 
 
 
 

Uszkodzenie 
przewodu  
Czujnik tempe-
ratury powie-
trza doprowa-
dzanego

Brak regulacji do tem-
peratury komfortowej 
wymaganej dla domów 
pasywnych wynoszącej 
przynajmniej 16,5°C w po-
wietrzu doprowadzanym

Odłączyć urządzenie od zasi-
lania. Sprawdzić kabel czuj-
nika. Odłączyć wtyczkę X7 od 
podzespołu elektronicznego. 
Dokonać pomiaru czujnika. 

3 
 
 
 

Zwarcie  Czuj-
nik tempera-
tury powietrza 
zużytego 

Brak skuteczności 
 
 
 

Odłączyć urządzenie od zasi-
lania. Sprawdzić kabel czuj-
nika. Odłączyć wtyczkę X8 od 
podzespołu elektronicznego. 
Dokonać pomiaru czujnika.

4 
 
 
 

Uszkodzenie 
przewodu  
Czujnik tempe-
ratury powie-
trza zużytego

Brak skuteczności 
 
 
 

Odłączyć urządzenie od zasi-
lania. Sprawdzić kabel czuj-
nika. Odłączyć wtyczkę X8 od 
podzespołu elektronicznego. 
Dokonać pomiaru czujnika.

5 
 
 
 
 

Brak czujni-
ka ciśnienia 
różnicowego  
Powietrze do-
prowadzane  

Urządzenie wysterowuje 
wentylator wartością 
maksymalną aktualnie 
ustawionego stopnia wen-
tylatora. 

Odłączyć urządzenie od zasi-
lania. Sprawdzić kabel czuj-
nika. Sprawdzić węże ciśnie-
niowe pod kątem zabrudzeń 
i uszkodzeń. W razie potrzeby 
wymienić czujnik i wąż. 

xxx błąd Skutek usuwanie
6 
 
 
 
 

Brak czujnika 
ciśnienia róż-
nicowego  Po-
wietrze zużyte 
 

Urządzenie wysterowuje 
wentylator wartością 
maksymalną aktualnie 
ustawionego stopnia wen-
tylatora. 

Odłączyć urządzenie od zasi-
lania. Sprawdzić kabel czuj-
nika. Sprawdzić węże ciśnie-
niowe pod kątem zabrudzeń 
i uszkodzeń. W razie potrzeby 
wymienić czujnik i wąż. 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Brak czujni-
ka ciśnienia 
różnicowego  
Powietrze od-
prowadzane 
 
 
 

Regulacja stałego ci-
śnienia nie jest możliwa. 
Urządzenie przełącza się 
na regulację strumienia 
przepływu. 
 
 
 

Odłączyć urządzenie od 
zasilania. Sprawdzić kabel 
czujnika. Sprawdzić węże 
ciśnieniowe pod kątem zabru-
dzeń i uszkodzeń. W razie po-
trzeby wymienić czujnik i wąż. 
Sprawdzić ustawienie trybu 
pracy wentylatora w punkcie 
menu P5.

8 
 
 

Brak wartości 
wilgotności 
powietrza zu-
żytego

Urządzenie nie zapewnia 
ochrony przed wilgocią. 
 

Odłączyć urządzenie od zasi-
lania. Sprawdzić kabel czujni-
ka. Wymienić czujnik. 

9 
 
 

Brak wartości 
wilgotności 
powietrza ze-
wnętrznego

Urządzenie nie zapewnia 
ochrony przed wilgocią. 
 

Odłączyć urządzenie od zasi-
lania. Sprawdzić kabel czujni-
ka. Wymienić czujnik. 

10 
 
 
 
 

Brak wartości 
temperatury 
powietrza zu-
żytego 
 

Automatyczny tryb obej-
ścia nie jest możliwy. 
Ręczne przełączenie 
klapy obejścia z opcjami 
0 i 1 parametru P3 jest 
możliwe.

Odłączyć urządzenie od 
zasilania. Sprawdzić kabel 
czujnika. 
 
 

11 
 
 
 
 

Brak wartości 
temperatury 
powietrza ze-
wnętrznego 
 

Automatyczny tryb obej-
ścia nie jest możliwy. 
Ręczne przełączenie 
klapy obejścia z opcjami 
0 i 1 parametru P3 jest 
możliwe.

Odłączyć urządzenie od 
zasilania. Sprawdzić kabel 
czujnika. 
 
 

16 
 
 

Zadziałał 
przełącznik 
pływakowy 
kondensatu.

Urządzenie wyłącza wen-
tylatory. 
 

Sprawdzić odpływ konden-
satu. Sprawdzić kabel pod 
kątem przerwy. 

101 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wentylator do-
prowadzający 
powietrze 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie nie otrzymu-
je informacji zwrotnej 
dotyczącej prędkości 
obrotowej od wentylatora. 
Nie ma to wpływu na tryb 
regulacji strumienia prze-
pływu. 
 
 

Odłączyć urządzenie od 
zasilania. Sprawdzić oka-
blowanie. Sprawdzić sygnał 
sterujący PWM przesyłany 
przez podzespół elektroniczny 
do wentylatora. Sprawdzić 
sygnał prędkości obrotowej 
przesyłany przez wentylator 
do podzespołu elektroniczne-
go. Wymienić wentylator.

102 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wentylator 
wywiewny 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie nie otrzymu-
je informacji zwrotnej 
dotyczącej prędkości 
obrotowej od wentylatora. 
Nie ma to wpływu na tryb 
regulacji strumienia prze-
pływu. 
 
 

Odłączyć urządzenie od 
zasilania. Sprawdzić oka-
blowanie. Sprawdzić sygnał 
sterujący PWM przesyłany 
przez podzespół elektroniczny 
do wentylatora. Sprawdzić 
sygnał prędkości obrotowej 
przesyłany przez wentylator 
do podzespołu elektroniczne-
go. Wymienić wentylator.

201 
 
 
 

Brak komu-
nikacji z RTC 
(RTC = zegar 
czasu rzeczy-
wistego)

Zakłócenie przebiegu 
programów zależnych od 
czasu. 
 

Odłączyć urządzenie od za-
silania. Wymienić podzespół 
elektroniczny. 
 

202 
 

Brak taktu im-
pulsu RTC 

Zakłócenie przebiegu 
programów zależnych od 
czasu.

Odłączyć urządzenie od za-
silania. Wymienić podzespół 
elektroniczny.
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xxx błąd Skutek usuwanie
203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za niskie na-
pięcie czujnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie wysterowuje 
wentylatory wartością 
maksymalną aktualnie 
ustawionego stopnia wen-
tylatorów. Urządzenie nie 
zapewnia ochrony przed 
wilgocią. Automatyczny 
tryb obejścia nie jest moż-
liwy. Ręczne przełączenie 
klapy obejścia z opcjami 
0 i 1 parametru P3 jest 
możliwe.

Odłączyć urządzenie od za-
silania. Sprawdzić napięcie 
czujników każdorazowo po 
odłączeniu jednej z nastę-
pujących wtyczek czujników: 
X15, X16, X23, X24. Wymienić 
czujnik. Wymienić podzespół 
elektroniczny. 
 
 
 

204 
 
 

Wyłączenie 
powietrza do-
prowadzanego 

Gdy temperatura powie-
trza doprowadzanego 
spadnie poniżej 5°C, wen-
tylator jest wyłączany.

Sprawdzić nagrzewnicę 
wstępną. 
 

Wartości oporności czujników

 Wskazówka
Wartości oporności przy pomiarze z wykorzystaniem 
multimetru służą wyłącznie do wykrywania uszkodzo-
nych bądź błędnych czujników. Multimetr jest zbyt nie-
dokładny i nie nadaje się do kontroli dokładności.

Typ czujnika
Powietrze doprowadzane PT 1000
Powietrze zużyte PT 1000

 PT 1000
Temperatura  [°C] Oporność  [Ω]
–30 882
–20 922
–10 961
0 1000
10 1039
20 1078
25 1097
30 1117
40 1155
50 1194
60 1232
70 1271
80 1309
90 1347
100 1385
110 1423
120 1461

16. 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
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17. Danych technicznych

17.1 Wymiary i przyłącza

690 534 6666

53
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7

79
1

g05

265
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3

g04

105

34
3

g03

265

g06

105

d45

i13

57
7

23

b01

D
00

00
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03
53

   LWZ 180 LWZ 280 LWZ 180 Enthalpie LWZ 280 Enthalpie
b01 Przepust na przewody elektryczne       
d45 Odpływ kondensatu Średnica mm 22 22 22 22
g03 Powietrze zewnętrzne Średnica mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180
g04 Powietrze zużyte Średnica mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180
g05 Powietrze odprowadzane Średnica mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180
g06 Powietrze doprowadzane Średnica mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180
i13 Uchwyt ścienny       

17.2 Schemat połączeń elektrycznych

X1 Zasilanie sieciowe
X2 Nagrzewnica
X3 Przewód sieciowy wentylatora powietrza 

doprowadzanego
X4 Przewód sieciowy wentylatora powietrza zużytego
X6 Przełącznik pływakowy
X7 Czujnik temperatury powietrza doprowadzanego
X8 Czujnik temperatury powietrza zużytego
X11 Magistrala I²C na bloku zacisków
X12 Wewnętrzny panel obsługowy
X13 Zewnętrzny panel pbsługowy
X15 Czujnik wilgotności powietrza zewnętrznego
X16 Czujnik wilgotności powietrza zużytego

X17 Silnik zaworu bypassu klapowego
X19 Brak funkcji
X20 Przekaźnik wentylacji intensywnej
X21 Przewód sterujący wentylatora powietrza zużytego
X22 Przewód sterujący wentylatora powietrza 

doprowadzanego
X23 Czujnik ciśnienia powietrza zużytego
X24 Czujnik ciśnienia powietrza doprowadzanego
ZUL Powietrze doprowadzane
FOL Powietrze zużyte
AUL Powietrze zewnętrzne
ABL Powietrze odprowadzane
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17.3 Wykres pracy wentylatora
Schemat przedstawia stratę ciśnienia przykładowych systemów 
rozdziału powietrza.
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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.

gWaRanCja
OCHROna ŚRODOWISka I RECYCLIng

17.4 Tabela danych

  LWZ 180 LWZ 280 LWZ 180 Enthalpie LWZ 280 Enthalpie
  232361 232362 236646 236647
Poziom hałasu
Poziom mocy akustycznej przy wentylacji nominalnej i 
50 Pa na zewnątrz

dB(A) 43 48 43 48 

Poziom mocy akustycznej przy maks. strumieniu prze-
pływu i 100 Pa

dB(A) 50 55 50 55 

Poziom mocy akustycznej Lwa dB(A) 43 48 43 48
Dane energetyczne
Klasa efektywności energetycznej w umiarkowanych 
warunkach klimatycznych dla sterowania ręcznego

  A A A B 

Dane elektryczne
Napięcie znamionowe V 230 230 230 230
Maks. pobór prądu A 7,1 7,3 7,1 7,3
Pobór prądu bez nagrzewnicy wstępnej A 0,6 0,8 0,6 0,8
Pobór prądu z nagrzewnicą wstępną A 7,1 7,3 7,1 7,3
Fazy  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Częstotliwość Hz 50 50 50 50
Pobór mocy W 74 134 74 134
Pobór mocy bez nagrzewnicy wstępnej W 74 134 74 134
Pobór mocy z nagrzewnicą wstępną W 1574 1634 1574 1634
Wykonania
Stopień ochrony (IP)  IP21 IP21 IP21 IP21
Klasa filtra   ePM10 ≥ 50 % (M5) | 

ISO Coarse > 60 % (G4)
ePM10 ≥ 50 % (M5) | 

ISO Coarse > 60 % (G4)
ePM10 ≥ 50 % (M5) | 

ISO Coarse > 60 % (G4)
ePM10 ≥ 50 % (M5) | 

ISO Coarse > 60 % (G4)
Wymiary
Wysokość mm 997 997 997 997
Szerokość mm 690 690 690 690
Głębokość mm 534 534 534 534
Masy
Masa kg 78 78 80 80
Przyłącza
Średnica przyłącza powietrza mm 160 160 160 160
Przyłącze kondensatu mm 22 22 22 22
Parametry
Strumień przepływu powietrza m³/h 60-250 60-350 60-250 60-350
Stopień przygotowania ciepła do % 94 94 89 89
Zakres stosowania powietrza zużytego °C 15-35 15-35 15-35 15-35
Maks. temperatura otoczenia °C 40 40 40 40
Dostępny zewn. spręż wentylacji Pa 160 160 160 160

Inne dane

  LWZ 180 LWZ 280 LWZ 180 Enthalpie LWZ 280 Enthalpie
  232361 232362 236646 236647
Maksymalna wysokość geograficzna montażu m 2000 2000 2000 2000
Temperatura przechowywania i transportu °C -25 - 60 -25 - 60 -25 - 50 -25 - 50

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.



28 | LWZ 180  /  LWZ 280  www.stiebel-eltron.com

ObSaH | ZvLášTní POkYnY  
 

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

OBSLUHA

1. Všeobecné pokyny ����������������������������������������� 29
1.1 Bezpečnostní pokyny ������������������������������������������ 29
1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci ������������������ 29
1.3 Upozornění na přístroji ���������������������������������������� 29
1.4 Údaje o výkonu podle normy ��������������������������������� 29
1.5 Měrné jednotky ������������������������������������������������� 29

2. Zabezpečení ������������������������������������������������ 30
2.1 Správné používání ���������������������������������������������� 30
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny ���������������������������� 30
2.3 Kontrolní symbol ������������������������������������������������ 30

3. Popis přístroje ���������������������������������������������� 30
3.1 Ochrana proti mrazu ������������������������������������������� 30
3.2 Obtoková funkce ������������������������������������������������ 30

4. Nastavení ��������������������������������������������������� 31
4.1 Zapnutí přístroje ������������������������������������������������ 31
4.2 Obslužný díl ������������������������������������������������������ 31
4.3 Výběr stupně větrání ������������������������������������������� 32
4.4 Aktivace časových programů ��������������������������������� 32
4.5 Nabídka ����������������������������������������������������������� 32
4.6 Vypnutí přístroje ������������������������������������������������ 34

5. Údržba, čištění a péče ������������������������������������� 35
5.1 Náhradní filtry ��������������������������������������������������� 35
5.2 Kontrola a výměna filtrů �������������������������������������� 35

6. Odstranění problémů �������������������������������������� 35

INSTALACE

7. Zabezpečení ������������������������������������������������ 36
7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny ���������������������������� 36
7.2 Předpisy, normy a ustanovení ������������������������������� 36
7.3 Provoz přístroje v budovách s topeništi �������������������� 36
7.4 Provoz přístroje v pasivních domech ����������������������� 37

8. Popis přístroje ���������������������������������������������� 37
8.1 Rozsah dodávky ������������������������������������������������� 37
8.2 Příslušenství ����������������������������������������������������� 37

9. Příprava ����������������������������������������������������� 37
9.1 Uskladnění ������������������������������������������������������� 37
9.2 Místo montáže ��������������������������������������������������� 37
9.3 Přeprava ���������������������������������������������������������� 37

10. Montáž ������������������������������������������������������ 38
10.1 Demontáž přední stěny ���������������������������������������� 38
10.2 Zavěšení přístroje ���������������������������������������������� 38
10.3 Připojení hadice odvodu kondenzátu ����������������������� 38
10.4 Rozvody vzduchu������������������������������������������������ 39
10.5 Namontujte přední stěnu ������������������������������������� 40
10.6 Připojení elektrického napětí �������������������������������� 40

11. Uvedení do provozu ���������������������������������������� 41
11.1 První uvedení do provozu ������������������������������������� 41
11.2 Opětovné uvedení do provozu�������������������������������� 41

12. Nastavení ��������������������������������������������������� 42
12.1 Parametry �������������������������������������������������������� 42
12.2 Skut. hodnoty ����������������������������������������������������44
12.3 Code ���������������������������������������������������������������44

13. Uvedení mimo provoz ������������������������������������� 44

14. Údržba ������������������������������������������������������� 44

15. Odstraňování poruch �������������������������������������� 46

16. Likvidace ���������������������������������������������������� 47

17. Technické údaje �������������������������������������������� 48
17.1 Rozměry a přípojky���������������������������������������������48
17.2 Schéma elektrického zapojení �������������������������������48
17.3 Diagram ventilátorů �������������������������������������������� 50
17.4 Tabulka údajů ��������������������������������������������������� 51

ZÁRUKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

ZvLášTní POkYnY
 - Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sní-

ženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a 
znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení 
o bezpečném používání přístroje, a poté, co po-
rozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne. 
Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čiš-
tění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti 
bez dozoru.

 - Přívodní kabel smí při poškození nebo při výmě-
ně nahradit originálním náhradním dílem pouze 
autorizovaný servis s oprávněním výrobce.

 - Upevněte přístroj způsobem popsaným v kapitole 
„Instalace / Příprava“.
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1. Všeobecné pokyny
Kapitoly „Zvláštní pokyny“ a „Obsluha“ jsou určeny uživatelům 
přístroje a autorizovanému servisu. Kapitola „Instalace“ je určena 
autorizovanému servisu.

 Upozornění
Dříve než zahájíte provoz, pozorně si přečtěte tento návod 
a pečlivě jej uschovejte. Případně předejte návod dalšímu 
uživateli.

1.1 Bezpečnostní pokyny

1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů

!  UVOZUJÍCÍ SLOVO – Druh nebezpečí
Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpeč-
nostních pokynů.
ff Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol Druh nebezpečí
 
 

Úraz 
 

 
 

Úraz elektrickým proudem 
 

 
 

Popálení
(popálení, opaření) 

1.1.3 Uvozující slova

uvOZujíCí SLOvO význam
NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo 

smrtelné úrazy.
VÝSTRAHA Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné 

nebo smrtelné úrazy.
POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně 

vážné nebo lehké úrazy.

1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci

 Upozornění
Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným 
vedle.
ff Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol význam
 
 

Věcné škody
(poškození přístroje, následné škody, poškození životního 
prostředí)

 
 

Likvidace přístroje 
 

ff Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony 
jsou popsány po jednotlivých krocích.

1.3 Upozornění na přístroji

Přípojky

Symbol význam
 
 

Venkovní vzduch 
 

 
 

Vstupní vzduch 
 

 
 

Odpadní vzduch 
 

 
 

Přívodní vzduch 
 

1.4 Údaje o výkonu podle normy
Vysvětlivky ke zjišťování a interpretaci uvedených údajů o výkonu 
podle normy

Norma :  EN 13141-7 

Údaje o výkonu uvedené zejména v textu, diagramech a technic-
kém datovém listu byly zjištěny na základě podmínek měření podle 
normy uvedené v nadpisu této kapitoly.

Tyto normované podmínky měření zpravidla zcela neodpovídají 
existujícím podmínkám u provozovatele zařízení. Odchylky mohou 
být značné v závislosti na zvolené metodě měření a velikosti od-
chylky zvolené metody od podmínek normy uvedené v nadpisu 
této kapitoly. Dalšími faktory, které ovlivňují měřené hodnoty, jsou 
měřicí prostředky, konstelace zařízení, stáří zařízení a objemové 
průtoky.

Potvrzení uvedených údajů o výkonu je možné jen tehdy, jestliže 
i zde provedené měření probíhá podle podmínek normy uvedené 
v nadpisu této kapitoly.

1.5 Měrné jednotky

 Upozornění
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny 
v milimetrech.

!

!
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2. Zabezpečení

2.1 Správné používání
Přístroj slouží k řízenému větrání domácností s centrálním vede-
ním přívodního a odpadního vzduchu.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bez-
pečně obsluhovat neškolené osoby.

Lze jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, 
pokud je provozován stejným způsobem jako v domácnostech. Jiné 
použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno 
za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s určením 
patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému 
příslušenství.

V rozporu se stanoveným účelem použití je:
 - přeprava odpadního vzduchu s obsahem mastnot, výbušných 

plynů, vzduchu obsahujícího prach, lepivých aerosolů
 - připojování digestoří a sušiček prádla s odtahem na ventilač-

ní systém

Neměňte nastavení ventilů přívodního a odváděného vzduchu v 
místnostech. Nastavení provedl odborník během uvádění do pro-
vozu.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

!  VÝSTRAHA úraz
Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod 
dozorem nebo po poučení o bezpečném používání pří-
stroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho 
používání plyne. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem 
hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět 
děti bez dozoru.

 VÝSTRAHA úraz
Vystupující studený vzduch může v okolí výstupu vzdu-
chu vést k tvorbě kondenzátu.
ff Při nízkých teplotách zabraňte, aby se na přilehlých 
chodnících a vozovkách vytvářel led, který by v 
důsledku mokra nebo tvorby námrazy představoval 
riziko uklouznutí.

2.3 Kontrolní symbol
Viz typový štítek na přístroji.

3. Popis přístroje
Přístroj nasává venkovní vzduch pomocí ventilátoru. Druhý venti-
látor odsává odpadní vzduch z obytných prostor, kde se nachází 
zápach nebo vlhkost, např. kuchyň, koupelna, WC. Odpadní a ven-
kovní vzduch jsou vedeny oddělenými rozvody vzduchu. Odpadní a 
venkovní vzduch se filtruje vždy pomocí vlastního filtru.

Odpadní vzduch a venkovní vzduch proudí přes křížový protiprou-
dý výměník tepla. Přitom venkovní vzduch odebírá teplo z od-
padního vzduchu. Tím se získává velká část tepelné energie zpět.

Objemový proud vzduchu pro každý stupeň ventilátoru nastavuje 
při uvedení do provozu autorizovaný servis. Systém regulace kon-
stantního objemového proudu zajišťuje, že objemové proudění vz-
duchu přes ventilátor přiváděného a odváděného vzduchu probíhá 
nezávisle na tlaku v kanálu.

Stupeň ukazatel
Větrání k 
ochraně 
proti vlhkosti 
 

0 
 
 
 

Symbol 
„Power“ a 
číslo 0 
 

Nezbytné větrání k zajištění stavební 
ochrany za obvyklých podmínek použití 
při částečně sníženém zatížení vlhkostí, 
např. dočasná nepřítomnost uživatele a 
žádné sušení prádla v užitkové jednotce.

Snížení vě-
trání 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Symbol 
„Ventilátor“ 
a číslo 1 
 
 

Snížené větrání je nezbytné větrání k za-
jištění hygienických požadavků a ochrany 
stavby (vlhkost) za běžných podmínek 
použití při částečně sníženém zatížení 
vlhkostí a materiálem, např. v důsledku 
dočasné nepřítomnosti uživatelů.

Jmenovité 
větrání 

2 
 

Symbol 
„Ventilátor“ 
a číslo 2

Jmenovité větrání je nezbytné větrání k 
zajištění hygienických požadavků a ochra-
ny stavby v přítomnosti uživatele.

Intenzivní 
větrání 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol 
„Ventilátor“ 
a číslo 3 
 
 
 
 
 

Intenzivní větrání je zvýšené větrání se 
zvýšeným objemovým průtokem k odbou-
rání špičkových zatížení, např. za účelem 
rychlého větrání během párty nebo po ní. 
Intenzivní větrání můžete aktivovat tlačít-
kem „Intenzivní větrání“. Alternativně mů-
žete intenzivní větrání zapnout volitelně 
připojitelným externím vypínačem nebo 
tlačítkem.

LWZ 180 Enthalpie ,  LWZ 280 entalpie : Entalpický výměník tepla

Entalpický výměník tepla je vysoce výkonný protiproudý výměník 
tepla s přenosem vlhkosti a selektivní membránou. Touto mem-
bránou lze získat zpět vlhkost z odpadního vzduchu a přenést 
do přiváděného vzduchu. Dojde tak k omezení poklesu relativní 
vlhkosti vzduchu v místnostech během zimních měsíců.

3.1 Ochrana proti mrazu
Přístroj je vybaven protizámrazovou ochranou, aby přístroj fun-
goval optimálně i při nízkých venkovních teplotách. Pokud teplota 
venkovního vzduchu poklesne pod nastavenou hodnotu ochrany 
před mrazem, zapne se elektrický předehřívací registr. Tím se 
má zabránit zamrznutí křížového protiproudého výměníku. Pokud 
je předehřívací registr aktivní, svítí na displeji symbol „Ochrana 
před mrazem“.

3.2 Obtoková funkce
Přístroj je vybaven obtokovou klapkou. Obtoková klapka umožňuje 
přívod čerstvého vzduchu, který neproudí přes výměník tepla. Po-
mocí parametru můžete na ovládací jednotce určit provozní režim 
obtokové klapky (viz kapitolu „Nastavení / Parametry“).

Využití chladného venkovního vzduchu

Zejména za letních nocí je žádoucí chladnější čerstvý vzduch. V 
takových případech je v automatickém provozu teplý vzduch v 
obydlí v maximální možné míře vytlačován chladnějším čerstvým 
vzduchem.

Využití teplého venkovního vzduchu

Během přechodného období může přístroj zvyšovat teplotu míst-
nosti tím, že v automatickém režimu otevře obtokovou klapku a 
nasává do budovy teplejší venkovní vzduch.
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4. Nastavení

4.1 Zapnutí přístroje

D
00

00
06

43
94

ff Zasuňte zástrčku přístroje do zásuvky s ochranným 
kontaktem.

4.2 Obslužný díl
K přístroji lze navíc k obslužnému dílu instalovanému ze závodu 
připojit další externí obslužný díl.

D
00

00
04

05
82

1

4

5

6

7

3

8

2

1 Horní část displeje: Stupeň ventilátoru, číslo parametru nebo 
číslo skutečné hodnoty

2 Dolní část displeje: Hodnoty (např. teplota nebo objemový 
proud vzduch)

3 Dotykový ovladač
4 Tlačítko „MENU“
5 Tlačítko „HOME“
6 Tlačítko „OK“
7 Tlačítko „Intenzivní větrání“
8 Displej „Intenzivní větrání“

4.2.1 Ovládací prvky

Ovládací 
prvky

Popis

Tlačítko „MENU“ Ze standardního displeje vyvoláte nabídku tím, že toto tla-
čítko podržíte asi po dobu jedné sekundy.

  Pokud se nacházíte v nabídce, přejdete pomocí tohoto tlačít-
ka zpět na začátek nabídky. Zobrazí se parametr P1.

  
 

Pokud právě provádíte nastavení hodnoty parametru, ukon-
číte pomocí tohoto tlačítka nastavení parametru. Provedené 
změny se neuloží. 

Tlačítko „OK“ 
 

Abyste mohli nastavit hodnotu parametru, musíte pomocí 
tlačítka „OK“ přepnout parametr do editovatelného režimu. 
Poté lze hodnotu změnit pomocí ovládacího prvku Touch-
-Wheel.

  Po nastavení parametru musíte své zadání potvrdit tlačítkem 
„OK“.

Tlačítko „HOME“ Vyvolání standardního displeje
Tlačítko „Inten-
zivní větrání“ 
 

Tímto tlačítkem lze přístroj přepnout na intenzivní větrání. 
Dobu chodu intenzivního větrání můžete nastavit v parame-
tru P2. Po uplynutí této doby chodu se přístroj vrátí zpět do 
předtím platného stupně ventilátoru. 

Dotykový ovla-
dač 
 

Z úvodní obrazovky můžete pomocí ovládacího prvku Tou-
ch-Wheel nastavit stupně ventilátoru 0, 1, 2 a také aktivovat 
časové programy. Symbol „Čas“ indikuje, že byly aktivovány 
časové programy.

  V nabídce zvolte pomocí ovládacího prvku Touch-Wheel pa-
rametr nebo hodnotu.

  Při rychlém krouživém pohybu ovládacího prvku Touch-
-Wheel se po určité době změní délka kroku.

Současným stisknutím tlačítek „HOME“ a „OK“ aktivujete funkci 
blokování k čistění. Zobrazí se symbol „Visacího zámku“. Poté mů-
žete utírat ovládací jednotku, aniž byste provedli neúmyslná na-
stavení. Pokud chcete blokování k čistění zrušit, musíte současně 
stisknout a po dobu dvou sekund podržet tlačítka „HOME“ a „OK“.

4.2.2 Ukazatel

Pokud v průběhu doby nastavené v parametru doby podsvícení 
neproběhne žádná akce obsluhy, vypne se podsvícení displeje a 
zobrazí se standardní displej.

Stisknutím libovolného tlačítka podsvícení displeje opět zapnete.

Symbol Popis
 Napájení : Tento symbol indikuje, že je přístroj zapnutý a ventiláto-

ry jsou v provozním režimu „Ochrana proti vlhkosti“.
 
 

Čas : Tento symbol indikuje, že přístroj pracuje v režimu časového 
programu. V závislosti na programu pracuje přístroj v různých 
stupních výkonu ventilátoru.

 
 
 

Ventilátor : Tento symbol prostřednictvím příslušných číslic zob-
razuje, na jaký stupeň výkonu ventilátoru přístroj právě pracuje. 
Pokud přístroj k zabránění tvorbě kondenzátu vypnul ventilátory, 
bliká symbol „ventilátoru“.

 Obtok aktivní : Tento symbol indikuje, že proud vzduchu obchází 
výměník tepla přes obtok. Přitom nedochází k rekuperaci tepla.

 
 

Tento symbol se zobrazí v případě, když je zapnuté blokování k 
čistění. Pokud chcete blokování k čistění zrušit, musíte současně 
stisknout a po dobu dvou sekund podržet tlačítka „HOME“ a „OK“.

 Filtr : Pokud se zobrazí tento symbol, vyměňte filtr. 

 Ochrana proti mrazu : Pokud přístroj aktivoval předehřívací registr 
pro ochranu před mrazem, zobrazí se tento symbol.

 
 
 

Servis/chyba : Symbol „Servis/chyba“ trvale svítí v případě chyb, 
které nemají nepříznivý vliv na základní funkci přístroje. Symbol 
„Servis/chyba“ bliká při závažných chybách. Kontaktujte servis 
nebo specializovaného technika.
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4.3 Výběr stupně větrání
Z úvodní obrazovky můžete pomocí ovládacího prvku Touch-Wheel 
nastavit stupně ventilátoru 0, 1, 2. Nastavená hodnota bude pře-
vzata, aniž byste ji museli potvrdit tlačítkem.

Intenzivního větrání nelze dosáhnout pomocí ovládacího prvku 
Touch-Wheel. Pokud chcete zapnout intenzivní větrání, stiskněte 
a podržte asi po dobu jedné sekundy tlačítko „Intenzivní větrání“. 
Pokud je aktivováno intenzivní větrání, svítí na displeji „Intenzivní 
větrání“.

Intenzivní větrání můžete aktivovat externím tlačítkem nebo tlačít-
kem „Intenzivní větrání“. Intenzivní větrání lze deaktivovat pouze 
tlačítkem „Intenzivní větrání“.

4.4 Aktivace časových programů
Symbol „Čas“ indikuje, že byly aktivovány časové programy.

Pokud nejsou aktivovány časové programy, otáčejte na úvodní 
obrazovce ovládacím prvkem Touch-Wheel ve směru pohybu hodi-
nových ručiček. Po dosažení stupně ventilátoru 2 se zobrazí stupeň 
výkonu ventilátoru nastavený v časovém programu a symbol „Čas“.

 Upozornění
Pokud přístroj přepnete do režimu časového programu, je 
nutné v nabídce „Prog“ zadat časové programy. Jinak pří-
stroj pracuje časově neomezeně na stupni ventilátoru 2.

Nastavení časových programů provádějte v nabídce.

V časech, kdy není definován žádný časový program, pracuje pří-
stroj ve stupni ventilátoru 2.

4.5 Nabídka

ukazatel Popis
�� P1 - Pxx Parametry
�� I1 - Ixx Skut. hodnoty
�� Pro Programy
�� Cod Zadání kódu k odblokování chráněných parametrů a skutečných 

hodnot

ff Chcete-li se dostat k parametrům, stiskněte tlačítko 
„Nabídka“.

Standardní displej je dostupný po stisknutí tlačítka „HOME“. V 
případě, že po delší dobu nezměníte žádné nastavení, přístroj se 
automaticky přepne na standardní displej.

4.5.1 Parametry

 Popis Možnosti jed-
notka

Min. Max. Stan-
dardní

P1 Požadovaná teplota v 
místnosti

  °C 5 28 20 

P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento parametr de-
finuje dobu chodu 
intenzivního větrání. 
Po uplynutí této doby 
se přístroj vrátí zpět 
do předtím platného 
stupně ventilátoru. 
Je-li intenzivní větrání 
zapnuto externím vypí-
načem, definuje tento 
parametr, jak dlouho 
pokračuje intenzivní 
větrání po rozepnutí 
vypínače.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 Provozní režim Bypass 0  |  1  |  2  |  3    2
P4 Reset filtru 1  |  0     
P28 Povolení ventilátorů On  |  OFF    On
P80 Den v týdnu   1 7  
P81 Čas   00:00 23:59  
P82 Stupeň podsvícení   2 10 10
P83 Režim podsvícení Auto  |  On  |  OFF    Auto
P84 Doba trvání podsvícení  s 10 500 60
P85 
 
 
 

Standardní zobrazení 
dole 
 
 

OFF  |  Čas  |  Požado-
vaná teplota v míst-
nosti  |  Tep. odpad. 
vzduchu  |  Vlhk. 
odpad. vzduchu 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 OFF 
 
 
 

Abyste mohli nastavit hodnotu parametru, musíte pomocí tlačítka 
„OK“ přepnout parametr do editovatelného režimu. Poté lze hod-
notu změnit pomocí ovládacího prvku Touch-Wheel. Pokud není 
parametr pomocí tlačítka „OK“ přepnutý do editovatelné podoby, 
způsobí akce ovládacího prvku Touch-Wheel přechod k dalšímu 
parametru.

K uložení nastavené hodnoty pro parametr stiskněte tlačítko „OK“. 
Pokud změnu parametru neukončíte tlačítkem „OK“, změna ne-
proběhne.

��P1: Požadovaná teplota v místnosti
Pomocí tohoto parametru nastavíte, od jaké venkovní teploty ob-
toková klapka způsobí, že venkovní vzduch bude obcházet výměník 
tepla a bude proudit přímo do budovy.
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��P3: Provozní režim Bypass

Účinek
0 Obtok není trvale aktivovaný. Vzduch proudí přes tepelný výměník. 
1 Obtok je aktivní. Proud vzduchu obchází tepelný výměník.
2 Obtok pracuje s detekcí letních dnů. Tato možnost je nastavena ve stavu 

při dodání.
3 Obtok pracuje v závislosti na venkovní teplotě.

 Upozornění
Pracovník autorizovaného servisu může nastavit parame-
try uvedené v popisu tohoto parametru.
P24:  Teplota aktivace obtoku
P25:  Teplota blokování obtoku
P26:  Hystereze obtoku
P27:  Rozdíl teplot pro aktivaci obtoku

P3 = 2 :  Obtok s detekcí letních dnů

Aby byl obtok aktivován, musí platit následující podmínka 60 
minut: Teplota venkovního vzduchu  >  Požadovaná teplota v míst-
nosti  +  P27

Pokud jsou splněny všechny následující podmínky, přepne se pří-
stroj do režimu obtoku.
 - Teplota venkovního vzduchu  <  Tep. odpad. vzduchu  -  P26
 - Tep. odpad. vzduchu  >  Požadovaná teplota v místnosti

Pokud je splněna jedna z následujících podmínek, přístroj ukončí 
režim obtoku.
 - Teplota venkovního vzduchu  <  P25
 - Teplota venkovního vzduchu  >  Tep. odpad. vzduchu  -  P26
 - Tep. odpad. vzduchu  <  Požadovaná teplota v místnosti

P3 = 3 :  Obtok v závislosti na teplotě odváděného vzduchu

Aby byl obtok aktivován, musí platit následující podmínka 60 
minut: Tep. odpad. vzduchu  >  Požadovaná teplota v místnosti  + 
 P27

Tato zpožděná aktivace brání vychladnutí během přechodného 
období.

Pokud jsou splněny všechny následující podmínky, přepne se pří-
stroj do režimu obtoku.
 - Teplota venkovního vzduchu  <  Tep. odpad. vzduchu  -  P26
 - Tep. odpad. vzduchu  >  Požadovaná teplota v místnosti

Pokud je splněna jedna z následujících podmínek, přístroj ukončí 
režim obtoku.
 - Teplota venkovního vzduchu  <  P25
 - Teplota venkovního vzduchu  >  Tep. odpad. vzduchu  -  P26
 - Tep. odpad. vzduchu  <  Požadovaná teplota v místnosti

��P4:  Reset filtru
ff Po výměně filtrů nastavte tento parametr na 1.Přístroj nasta-
ví dobu chodu filtru zpět na 0. Tento parametr obdrží auto-
maticky opět hodnotu 0.

��P28 :  Povolení ventilátorů
Ventilátory lze kdykoli vypnout prostřednictvím nabídky ovládací 
jednotky, např. k deaktivaci větrání v případě požáru.

Účinek
OFF  Ventilátory jsou deaktivovány. Na displeji bliká symbol „OFF“ a symbol 

„ventilátoru“.
On Ventilátory jsou uvolněny.

��P80:  Den v týdnu

1 Pondělí
2 Úterý
3 Středa
4 Čtvrtek
5 Pátek
6 Sobota
7 Neděle

��P83:  Režim podsvícení

Účinek
On Podsvícení zapnuto
OFF Podsvícení vypnuto
Auto 
 

Pokud v průběhu doby nastavené v parametru doby podsvícení nepro-
běhne žádná akce obsluhy, vypne se podsvícení displeje a zobrazí se 
standardní displej.

��P84:  Doba trvání podsvícení
Pokud v průběhu doby nastavené v parametru doby podsvícení 
neproběhne žádná akce obsluhy, vypne se podsvícení displeje a 
zobrazí se standardní displej.

��P85:  Standardní zobrazení dole
Pomocí tohoto parametru určíte, co se bude na standardním dis-
pleji zobrazovat v jeho dolní části. Pokud zařízení detekuje chybu, 
zobrazí se tato chyba v dolní části standardního zobrazení.

4.5.2 Skut. hodnoty

ukazatel Popis jednotka
�� I1 Stav obtokové klapky  
�� I2 Tep. odpad. vzduchu °C
�� I3 Relativní vlhkost odpadního vzduchu %
�� I4 Doba provozu filtru h
�� I5 Verze softwaru přístroje  
�� I6 Patch softwaru přístroje  
�� I7 Sériové číslo koncového přístroje  
�� I8 Verze softwaru ovládací jednotky  
�� I70-79 Paměť chyb  

Chyby detekované přístrojem jsou uloženy ve skutečných hodno-
tách I70 až I79. Nejnovější chyba je uložena v hodnotě I70, nej-
starší v I79. Pokud nejsou zaznamenány žádné chyby, zobrazují 
se vodorovné čárky. Nejnovější chyba se zobrazuje rovněž v dolní 
části standardního zobrazení. Možné chyby jsou pro autorizovaný 
servis uvedeny v kapitole „Odstraňování závad“.
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4.5.3 Programy

��Pro
Přístroj umožňuje nastavení 21 časových programů. Mezi jednot-
livými časovými programy můžete přecházet pomocí ovládacího 
prvku Touch-Wheel. Pomocí tlačítka „OK“ přejdete k nastavení 
časového programu.

Časový 
program  
x

x.1 x.2 x.3 x.4

Den nebo skupi-
na dní

ventilator 
vstup

Čas zahá-
jení

Čas zasta-
vení

�� 1       
�� 2       
�� 3       
�� 4       
�� 5       
�� 6       
�� 7       
�� 8       
�� 9       
�� 10       
�� 11       
�� 12       
�� 13       
�� 14       
�� 15       
�� 16       
�� 17       
�� 18       
�� 19       
�� 20       
�� 21       

Nastavení časového programu začíná výběrem dne v týdnu nebo 
skupiny dní. Stiskněte tlačítko „OK“. Nastavte pomocí ovládacího 
prvku Touch-Wheel den. Potvrďte tlačítkem „OK“.

Pomocí ovládacího prvku Touch-Wheel přejděte k nastavení stup-
ně ventilátoru. Stiskněte tlačítko „OK“. Pomocí ovládacího prvku 
Touch-Wheel nastavte stupeň ventilátoru, na který přístroj pracuje 
při zahájení časového programu. Potvrďte tlačítkem „OK“.

 Upozornění
S časovými programy nelze zapnout stupeň ventilátoru 3. 

Pomocí ovládacího prvku Touch-Wheel přejděte k nastavení času 
spuštění. Stiskněte tlačítko „OK“. Pomocí ovládacího prvku Touch-
-Wheel nastavte čas spuštění aktuálně zpracovávaného časového 
programu. Potvrďte tlačítkem „OK“.

Pomocí ovládacího prvku Touch-Wheel přejděte k nastavení času 
ukončení. Stiskněte tlačítko „OK“. Pomocí ovládacího prvku Tou-
ch-Wheel nastavte čas zastavení aktuálně zpracovávaného časo-
vého programu. Potvrďte tlačítkem „OK“. Chcete-li smazat časový 
program, přejděte u požadovaného časového programu do dílčí 
položky, ve které je nastaven den nebo skupina dní. Otáčejte ovlá-
dacím prvkem Touch-Wheel doleva tak dlouho, až den zmizí a v 
dolní části displeje se zobrazí vodorovné čárky.

 Upozornění
U časově se překrývajících časových programů má prio-
ritu program s vyšším číslem.

 Upozornění
V časech, kdy není definován žádný časový program, pra-
cuje přístroj ve stupni ventilátoru 2.

Příklad

 Časový interval Stupeň
Pondělí  -  Pátek 06:00 - 22:00 2
 22:00 - 06:00 1
Sobota ,  Neděle 07:00 - 23:00 2
 23:00 - 07:00 1

x x.1 x.2 x.3 x.4
  Den nebo skupina dní ventilator 

vstup
Čas zahá-
jení

Čas za-
stavení

�� 1 1/2/3/4/5 1 22:00 00:00 
�� 2 1/2/3/4/5 1 00:00 06:00 
�� 3 6/7 1 23:00 00:00 
�� 4 6/7 1 00:00 07:00 

4.5.4 Code

��Cod
Pomocí této položky nabídky můžete aktivovat skutečné hodnoty a 
parametry, které jsou vyhrazeny pro autorizovaný servis.

Účinek
A0 Budou se zobrazovat pouze ty parametry, které jsou odblokovány pro uži-

vatele přístroje, a proto jsou dostupné bez kódu.
A1 Parametry pro autorizovaný servis
A2 Parametry pro zákaznický servis

Pokud zadáte správný čtyřmístný kód, zobrazí se na displeji A1 
nebo A2.

Pokud přejdete ke skutečným hodnotám nebo parametrům, uvi-
díte odblokované parametry.

 Upozornění
Přejděte po zadání kódu pomocí tlačítka „MENU“ do na-
bídky. Pokud nejdříve přejdete pomocí tlačítka „HOME“ 
do standardního zobrazení, zablokování parametrů se 
znovu aktivuje.

4.6 Vypnutí přístroje

D
00

00
04

02
80

Přístroj není vybaven síťovým spínačem. Napájení přerušte odpo-
jením síťové zástrčky ze zásuvky.
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5. Údržba, čištění a péče
Údržba prováděná uživatelem se omezuje na kontrolu, která je 
nezbytná v určitých intervalech, resp. na výměnu filtrů.

5.1 Náhradní filtry
název vý-
robku

Objedna-
cí číslo

Popis

FMS G4-10 180 234147 Hrubá prachová filtrační 
rohož 

ISO Coarse > 60 % (G4) 

FMK M5-2 180 234148 Jemný filtr ePM10 ≥ 50 % (M5)
FMK F7-2 180 234208 Jemný filtr ePM1 ≥ 50% (F7)

5.2 Kontrola a výměna filtrů

!  Věcné škody
Nikdy nepoužívejte přístroj bez vzduchového filtru.

ff Filtry poprvé zkontrolujte tři měsíce po prvním uvedení pří-
stroje do provozu.

Když sumarizovaná doba chodu ventilátoru dosáhne hodnoty 
„Interval pro výměnu filtru“, kterou může nastavit autorizovaný 
servis, zobrazuje ovládací jednotka symbol „filtru“.

Autorizovaný servis může v závislosti na stupni znečištění interval 
kontroly filtru prodloužit nebo zkrátit.

Pokud se rozsvítí symbol „Filtr“, zkontrolujte filtr. Filtry vyměňte 
v případě, že je na jejich povrchu jednolitá vrstva nečistoty nebo 
při kontinuálním zabarvení filtru.

Filtry měňte alespoň jednou za 12 měsíců.

Kontrola filtrů
ff Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

3.

2.
1.

D
00

00
04

03
62

1 2 3

4

5

5

1 Filtr odpadního vzduchu
2 Filtr venkovního vzduchu
3 Šroub s rýhovanou hlavou k upevnění filtrační přihrádky
4 Kryt
5 Háčky

Kryt je upevněn na přístroji pomocí zajišťovacích háčků.
ff K odblokování upevňovacích háčků stiskněte plochy rukojeti 
po stranách krytu.
ff Sejměte kryt z přístroje.

ff Uvolněte šrouby s rýhovanou hlavou, kterými je uchycena 
filtrační přihrádka.
ff Vytáhněte filtrační přihrádku směrem dopředu z přístroje.
ff V případě potřeby vložte do filtrační přihrádky nový filtr nebo 
filtry. Dodržujte stanovenou montážní polohu filtrů. Vzduch 
proudí přes filtry shora dolů. Směr proudění je vyznačen šip-
kou na krytu filtrační přihrádky. Na filtru venkovního vzduchu 
je zobrazena šipka. Vložte filtr venkovního vzduchu tak, aby 
tato šipka ukazovala ve směru proudění. Filtr odpadního 
vzduchu je vybaven potiskem „Clean air side“, který musí být 
dole.

!  Věcné škody
Přístroj provozujte alespoň s doporučenou třídou filtru. 
Aby mohly filtry plnit svou funkci, dbejte na jejich přesné 
uložení.

ff Zasuňte filtrační přihrádku do přístroje.
ff Upevněte filtrační přihrádku pomocí šroubů s rýhovanou 
hlavou.
ff Namontujte kryt.
ff Zasuňte síťovou zástrčku opět do zásuvky s ochranným 
kontaktem.
ff Proveďte reset filtru nastavením parametru P4 na hodnotu 1. 
Symbol „Filtr“ zmizí. Přístroj nastaví dobu chodu filtru zpět 
na 0.
ff Poznamenejte si datum výměny filtru.

 Upozornění
Na přední stěně najdete nálepku ke každému filtru.
ff Po provedení výměny filtru vymažte předtím zapsa-
né datum ve sloupcích „Poslední“ a „Příští“.
ff Do sloupce „Poslední“ zapište aktuální datum.
ff Do sloupce „Příští“ zapište datum příští výměny 
filtru. Převezměte pro časový interval mezi „Posled-
ní“ a „Příští“ hodnotu, kterou nastavil autorizovaný 
servis v parametru P19.

ff Objednejte včas nové filtry nebo si sjednejte předplatné na 
filtry.

 Upozornění
V případě, že jsou v systému zabudovány další filtry, na-
příklad filtr ve ventilech odváděného vzduchu nebo ve 
skříni filtru, provádějte kontrolu i zde a v případě potřeby 
proveďte výměnu filtrů.

6. Odstranění problémů
Chyby detekované přístrojem jsou uloženy ve skutečných hodno-
tách I70 až I79. Nejnovější chyba se zobrazuje rovněž v dolní části 
standardního zobrazení.

Pokud nedokážete příčinu odstranit, kontaktujte autorizovaný 
servis. Aby vám mohl rychleji a účinněji pomoci, sdělte mu číslo 
z typového štítku  (000000-0000-000000).
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7. Zabezpečení
Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí pro-
vádět pouze autorizovaný servis.

7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě 
použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů 
určených pro tento přístroj.

 VÝSTRAHA úraz elektrickým proudem
Nesahejte při zapnutém napájení přes přípojku „Venkov-
ního vzduchu“ do vnitřního prostoru přístroje.

7.2 Předpisy, normy a ustanovení

 Upozornění
Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustano-
vení.

!  VÝSTRAHA úraz
S ohledem na požárně technické instalační předpisy 
pro instalaci ventilačního zařízení respektujte právní 
ustanovení a předpisy platné v dané zemi. V Německu 
je to zejména směrnice o stavebním dozoru týkající se 
požárně technických požadavků na ventilační zařízení v 
platném znění.

7.3 Provoz přístroje v budovách s topeništi
Níže používaný pojem topeniště zahrnuje např. kachlová kamna, 
krby a přístroje se spalováním plynu.

!  VÝSTRAHA úraz
Ventilační zařízení mohou vytvářet podtlak v obytné jed-
notce. Pokud je v provozu zároveň i topeniště, spaliny se 
mohou dostat do instalační místnosti topeniště. Proto 
je nutné při současném provozu ventilačního zařízení a 
topeniště dbát na několik věcí.

Plánování, instalace a provoz ventilačního zařízení a topenišť musí 
probíhat v souladu s národními a regionálními předpisy a usta-
noveními.

7.3.1 Plánování bezpečnostních opatření

Projektant naplánuje s příslušnými úřady, která bezpečnostní 
opatření jsou nezbytná pro současný provoz ventilačního zaří-
zení a topeniště.

Střídavý provoz

Střídavý provoz znamená, že při uvedení topeniště do provozu 
dojde k vypnutí bytové ventilace nebo respektive nemůže dojít 
k jejímu spuštění. Vzájemný provoz musí být zajištěn vhodnými 
opatřeními, např. automaticky vynuceným vypnutím ventilačního 
zařízení.

Společný provoz

Ke společnému provozu topeniště a bytového ventilačního zařízení 
doporučujeme výběr topeniště nezávislého na vzduchu v místnosti 
s certifikací, v Německu certifikace DIBt.

Je-li topeniště závislé na vzduchu v místnosti provozováno v obytné 
jednotce současně s ventilačním zařízením, nesmějí se do míst-
nosti v důsledku možného podtlaku dostat žádné spaliny.

Ventilační zařízení se smí provozovat pouze v kombinaci s topeniš-
ti, která jsou vnitřně bezpečná. Tato topeniště mají např. přerušo-
vač tahu nebo hlídač spalin a jsou schválena pro společný provoz 
s ventilačními zařízeními. Alternativně lze pro kontrolu provozu 
topeniště připojit externí, odzkoušené bezpečnostní zařízení. Lze 
například instalovat kontrolu diferenčního tlaku, která sleduje tah 
komína a v případě poruchy vypne ventilační zařízení.

Zařízení ke kontrole rozdílu tlaků musí splňovat následující poža-
davky:
 - Kontrola rozdílu tlaků mezi spojovacím prvkem komína a in-

stalační místností topeniště
 - Možnost úpravy hodnoty vypnutí u rozdílu tlaků na minimální 

potřebný tah topeniště
 - Beznapěťový kontakt pro vypnutí funkce ventilace
 - Možnost připojení měření teploty tak, aby byla kontrola ro-

zdílu tlaků aktivována pouze podle potřeby topeniště a aby 
nedocházelo k nesprávnému vypínání následkem okolních 
vlivů

 Upozornění
Tlakové diferenční spínače, které používají jako kritéri-
um aktivace rozdíl tlaků mezi venkovním vzduchem a vz-
duchem v instalační místnosti topeniště, nejsou vhodné.

 Upozornění
Pro provoz každého topeniště doporučujeme instalovat 
detektor oxidu uhelnatého podle normy EN 50291 a pra-
videlně ho udržovat.

7.3.2 Uvedení do provozu

Při uvádění ventilačního zařízení do provozu je třeba zkontrolovat 
a zdokumentovat v protokolu pro uvedení do provozu, že do obytné 
jednotky nevstupují spaliny v množství ohrožujícím zdraví.

Uvedení do provozu v Německu

Přejímku provede příslušný kominík.

Uvedení do provozu mimo Německo

Přejímku musí provést odborník. V případě pochybností je nutné 
do přejímky zapojit nezávislého odborníka.

7.3.3 Údržba

Je předepsána pravidelná údržba topenišť. Údržba zahrnuje kon-
trolu spalinového kanálu, volných průřezů potrubí a bezpečnost-
ních zařízení. Příslušný autorizovaný servis musí prokázat, že může 
proudit dostatečné množství spalovacího vzduchu.
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7.4 Provoz přístroje v pasivních domech
Pokud je přístroj provozován v pasivním domě, musíte nahradit 
filtr venkovního vzduchu zabudovaný z výroby. Viz kapitola „Popis 
zařízení/Příslušenství“.

8. Popis přístroje

8.1 Rozsah dodávky
Spolu s přístrojem je dodáváno:
 - Zavěšení na zeď
 - 2 hvězdicové rukojeti jako distanční vložky pro zadní stranu 

přístroje
 - Hadice pro odvod kondenzátu, hadicová spona, zavěšovací 

oblouk
 - 4 dvojité vsuvky, jmenovitý průměr 160

8.2 Příslušenství
 - Obslužný díl
 - Zvukově izolační kryt  ( LWF SDA 180/280 )
 - pro montáž přístroje v pasivních domech: Filtr venkovního 

vzduchu  ePM1 ≥ 50% (F7)

Dodat můžeme ventilační potrubí, ventily pro odvod a přívod vzdu-
chu a podobné příslušenství.

LWZ 180, LWZ 280
 - Entalpický výměník tepla

9. Příprava

9.1 Uskladnění

!  Věcné škody
Přístroj neskladujte na prašném místě.

9.2 Místo montáže

!  Věcné škody
Přístroj se nesmí instalovat ve venkovním prostředí.

!  Věcné škody
Vyzkoušejte, zda stěna unese hmotnost přístroje. Sádro-
kartonová zeď nebo stěna vyztužená kovovou konstruk-
cí není dostačující. V takovém případě jsou nezbytná 
dodatečná opatření, jako např. dvojité obložení nebo 
dodatečná výztuha.

 - Přístroj musí být instalován vodorovně.
 - V instalační místnosti musí být zajištěn dostatečně dimenzo-

vaný odvod kondenzátu se sifonem.
 - Instalační místnost musí být chráněna před mrazem.

9.2.1 Minimální vzdálenosti

Pokud byste chtěli jako příslušenství namontovat zvukově izolač-
ní kryt, dodržte požadované minimální vzdálenosti pro zvukově 
izolační kryt.
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9.3 Přeprava

!  Věcné škody
Podle možnosti dopravte přístroj v originálním obalu až 
na místo instalace.
V případě, že se přístroj přepravuje bez obalu a palety, 
např. k nošení přístroje na schodech, může se kryt pří-
stroje poškodit.
Pokud chcete přístroj přepravovat vybalený, odmontujte 
nejdříve přední stěnu přístroje.  Viz kapitola „Montáž / 
Demontáž přední stěny“.

!  Věcné škody
Přípojky vzduchu se nesmí používat jako rukojeť pro pře-
nášení přístroje.
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10. Montáž

10.1 Demontáž přední stěny
Aby nedošlo k poškození přístroje, odmontujte přední stěnu ještě 
předtím, než přístroj zvednete z palety.
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1 Kryt
2 Upevňovací šrouby přední stěny

Kryt je upevněn na přístroji pomocí zajišťovacích háčků.
ff K odblokování upevňovacích háčků stiskněte plochy rukojeti 
po stranách krytu.
ff Sejměte kryt z přístroje.
ff Vyšroubujte oba šrouby, kterými je přední stěna uchycena 
nahoře na přístroji.
ff Opatrně posuňte přední stěnu mírně nahoru tak, aby se uvol-
nila z háků, na kterých je zavěšena.
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1 Zástrčka kabelu z ovládací jednotky k přístroji
ff Přední stěnu na pravé straně opatrně mírně nadzvedněte.
ff Z přístroje vytáhněte zástrčku, která spojuje ovládací jednot-
ku s přístrojem.

10.2 Zavěšení přístroje

!  Věcné škody
ff Vyzkoušejte, zda stěna unese hmotnost přístroje.
ff K upevnění lišty na konstrukci stěny použijte odpoví-
dající hmoždinky a šrouby.

ff Sejměte zavěšení na zeď z přístroje.
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ff Upevněte zavěšení na zeď pomocí čtyř šroubů. Nápis „TOP“ 
musí být nahoře. Zavěšení na zeď musí být vodorovně.
ff V případě potřeby našroubujte dole na zadní stranu přístroje 
hvězdicové rukojeti jako distanční vložky, které jsou v rozsahu 
dodávky.
ff Přenášejte přístroj jen za háky zavěšení na zeď.
ff Pokud přístroj není zavěšen vodorovně, mírně zašroubujte 
nebo vyšroubujte předtím namontované hvězdicové rukojeti 
jako distanční vložky.

10.3 Připojení hadice odvodu kondenzátu

!  Věcné škody
Z důvodu zajištění dobrého odtoku kondenzátu nesmí 
dojít při pokládce k zalomení hadice odvodu kondenzá-
tu. Hadice pro odvod kondenzátu musí být položena se 
spádem minimálně 10 %. Přístroj musí být namontován 
vodorovně.
Odtokové potrubí smí obsahovat pouze sifon. Poté musí 
mít kondenzát možnost volně odtékat. Kondenzát musí 
odtékat přes kanalizaci budovy. Trubky nesmí v domovní 
kanalizaci za sifonem stoupat. Odvod kondenzátu musí 
být chráněn před mrazem.

!  Věcné škody
Plovákový spínač brání tomu, aby kondenzát dosáhl k 
dílům přístroje, které jsou pod napětím.
V případě, že hadice odtoku kondenzátu je chybně insta-
lovaná, nemůže plovákový spínač zabránit nekontrolova-
nému úniku kondenzátu.

Součástí dodávky je hadice pro odvod kondenzátu a hadicová 
spona. Hadice pro odvod kondenzátu se připojí k přístroji tenčím 
koncem.
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ff Namontujte hadici pro odvod kondenzátu pomocí dodaného 
zavěšovacího oblouku tak, aby vznikl sifon s minimální výš-
kou uzavírací vody 80 cm.
ff Před připojením hadice odvodu kondenzátu nalijte do pří-
stroje do sifonu vodu.
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1 Hadicová spona
ff Nasuňte hadicovou sponu na hadici pro odvod kondenzátu 
tak daleko, abyste mohli nasunout hadici na hrdlo pro odvod 
kondenzátu bez stlačení hadicové spony.
ff Hadici odvodu kondenzátu nasuňte na hrdlo odvodu 
kondenzátu.
ff Posuňte hadicovou sponu směrem k přístroji, abyste hadici 
upevnili na hrdle pro odvod kondenzátu.

10.4 Rozvody vzduchu

!  Věcné škody
Připojení digestoří k ventilačnímu systému není přípust-
né.

!  Věcné škody
Při montáži dávejte pozor, aby se do potrubního systé-
mu nedostaly žádné kovové piliny. Pokud by se tak přece 
stalo, musíte tyto nečistoty odstranit, jinak může dojít k 
poškození ventilátorů. 

Instalace probíhá za pomoci instalačního materiálu, který si u 
nás můžete nakoupit, nebo s využitím běžných vinutých trubek 
s lemem.

10.4.1 Izolace proti tvorbě kondenzátu

!  Věcné škody
Při kontaktu teplého vzduchu se studeným povrchem 
může vznikat kondenzát.
ff Na kanály venkovního a odpadního vzduchu 
používejte parotěsné tepelně izolované potrubí.
ff Pokud kanály na přívodu a odvodu vzduchu vedou 
nevytápěným prostorem, utěsněte je.

10.4.2 Připojení rozvodů vzduchu na přístroji

K přístroji můžete připojit rozvody vzduchu se dvěma různými 
průměry.

Průměr  DN 160
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1 Dvojitá vsuvka
2 Rozvod vzduchu
ff Zasuňte jednu z dodaných dvojitých vsuvek do vzduchové 
přípojky.
ff Nasaďte rozvod vzduchu na dvojitou vsuvku.
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1 Šroub do plechu
ff Upevněte dvojitou vsuvku maximálně 3 šrouby na vzduchové 
přípojce přístroje.
ff Připevněte rozvod vzduchu k dvojité vsuvce maximálně 3 
šrouby.

Průměr  DN 180
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ff Nasuňte rozvod vzduchu přes vzduchovou přípojku.
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1 Šroub do plechu
ff Upevněte rozvod vzduchu maximálně 3 šrouby na vzduchové 
přípojce přístroje.
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1

1 Hliníková těsnicí páska
ff Utěsněte přechod ze vzduchové přípojky na rozvod vzduchu 
hliníkovou těsnicí páskou.

10.4.3 Průchodky vnějších zdí

Přívod venkovního vzduchu instalujte v budově na místě, kde lze 
počítat s minimálním znečištěním (prach, saze, zápach, výfukové 
plyny, odpadní vzduch).

Při instalaci průchodek vnější zdí je nutné zabránit zkratu mezi 
přívodem a odvodem vzduchu.

10.4.4 Tlumič hluku
ff Instalujte vždy jeden tlumič hluku do kanálu na přívodu 
vzduchu a jeden do kanálu na odvodu vzduchu. Nainstalujte 
tento tlumič hluku co nejblíže k přístroji tak, aby byl hluk 
utlumen co nejdříve.

Pro zamezení přenosu hluku doporučujeme příp. instalovat další 
tlumič hluku.

Pokud se odvětrává prostor s vysokou úrovní hluku, instalujte před 
tímto prostorem dodatečné tlumiče hluku, aby se redukoval přenos 
hluku do sousedních prostor.

Je třeba zohlednit aspekty, jako např. přeslech a kročejový hluk, 
i při betonování kanálů. Přeslechu lze zamezit tím, že se kanál 
vyvede oddělenými větvemi k ventilům. V případě potřeby musíte 
provést izolaci kanálů přívodu vzduch, např. pokud jsou tyto na-
montovány mimo izolované pouzdro ve stěně.

10.4.5 Otvory k odvádění nadbytečného proudu

Do obývacích pokojů a ložnic se vzduch pouze přivádí. V míst-
nostech s výskytem zápachu a vlhkosti se vzduch pouze odsává. 
Musí být zajištěno volné proudění a tím i vyrovnávání vzduchu. Ve 
spojovacích dveřích nebo stěnách se musí namontovat ventilační 
mřížky nebo zvětšit vzduchová mezera pod dveřmi na ≥ 8 mm.

10.4.6 Čisticí otvory
ff Aby byla možná pravidelná kontrola a čištění rozvodů vzdu-
chu, při instalaci rozvodů vzduchu naplánujte také umístění 
čisticích otvorů.

10.4.7 Ventily přiváděného a odváděného vzduchu

Ventily přiváděného a odváděného vzduchu pro obytné místnosti 
existují v nástěnném a stropním provedení.

Při odvětrávání kuchyní pamatujte, že ventil odváděného vzduchu 
musí být instalován co nejdále od sporáku.

10.5 Namontujte přední stěnu
ff Připojte zástrčku kabelu vedoucího k ovládací jednotce k 
přístroji.
ff Zavěste přední stěnu na háky, které naleznete na přední stra-
ně přístroje.
ff Na horní hraně přední stěny zašroubujte oba šrouby, kterými 
je přední stěna připevněna k přístroji.
ff Namontujte kryt.

10.6 Připojení elektrického napětí

 VÝSTRAHA úraz elektrickým proudem
Veškeré elektroinstalační práce a připojování elektric-
kých přípojek provádějte výhradně v souladu s národ-
ními a místními předpisy.

Přístroj můžete připojit zástrčkou namontovanou na síťovém ka-
belu do zásuvky s ochranným kontaktem.

Zohledněte příkon předehřívacího registru.

10.6.1 Bezpečnostní zařízení pro provoz kamen/krbu
ff Nainstalujte bezpečnostní zařízení tak, aby v případě potřeby 
odpojilo napájení přístroje.

10.6.2 Přípojky v rozvaděči (bezpečné malé napětí)

D
00

00
06

51
79

ff Povolte čtyři šrouby na víku rozvaděče.

 Upozornění
Po dokončení prací opět našroubujte víko rozvaděče.
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ff Opatrně víko rozvaděče odklopte. Na spodní straně víka je 
zavěšena svorkovnice, ze které vedou kabely do přístroje.

Svorka  bezpečné malé napětí 
1 Sběrnice I²C SCL Externí ovládací jednotka
2 SCL  
3 GND Externí ovládací jednotka
4 GND  
5 +5 V DC Externí ovládací jednotka
6 +5 V DC  
7 SDA Externí ovládací jednotka
8  SDA  
9 neobsazeno beznapěťový
10
11
12    
13 Spínací kontakt intenzivního 

větrání
GND max. 0,5 mA

14  +5 V  
15 neobsazeno beznapěťový
16    
17 neobsazeno  beznapěťový 

Pokud chcete v rozvaděči připojit elektrické kabely:
ff Otevřete „průchodku el. rozvodů“ v požadovaném místě 
prostupu.
ff Použijte k utěsnění „průchodky el. rozvodů“ kabelové šrou-
bení M12.

Spínací kontakt intenzivního větrání

Lze připojit bezpotenciálový spínací kontakt, při jehož aktivaci pří-
stroj přepne na intenzivní větrání. Dobu chodu intenzivního větrání 
můžete nastavit v parametru P2. Po uplynutí této doby se přístroj 
vrátí zpět do předtím platného stupně ventilátoru.
ff Připojte ke svorkám 13/14 externí tlačítko.

Externí ovládací jednotka

Externí ovládací jednotka je připojena pomocí sběrnice I²C.

11. Uvedení do provozu

!  VÝSTRAHA úraz
Pokud se přístroj zapne bez připojených vzduchových 
kanálů a někdo sáhne do přístroje přes připojovací hrdlo 
vzduchu, hrozí nebezpečí úrazu.
Přístroj uveďte do provozu, až když jsou vzduchové 
kanály pevně připojeny na přístroji. 

!  Věcné škody
Nikdy nepoužívejte přístroj bez vzduchového filtru.

!  Věcné škody
Větrání by se nemělo pouštět, dokud se v domě nebo 
venku v blízkosti nasávacího otvoru nachází větší množ-
ství prachu, který by mohl zanést filtr. Prach vzniká napří-
klad při řezání dlaždic nebo zpracování sádrokartonových 
desek.

11.1 První uvedení do provozu

Povolení ventilátorů

Ve stavu při dodání jsou ventilátory deaktivovány.
ff P28 :  Nastavte parametr na „On“.

Nastavení objemových proudů vzduchu
ff Pomocí parametrů P6 až P9 nastavte objemové proudy vzdu-
chu stupňů ventilátoru.

Datum
ff Nastavte aktuální den v týdnu.
P80 1 Pondělí

2 Úterý
3 Středa
4 Čtvrtek
5 Pátek
6 Sobota

 7 Neděle

Čas
ff Nastavte aktuální čas.
P81 00:00 -  23:59  

11.2 Opětovné uvedení do provozu
ff Zkontrolujte, zda jsou v přístroji vsazeny filtry. Nikdy nepou-
žívejte přístroj bez vzduchového filtru.
ff Zkontrolujte, zda hadice odvodu kondenzátu není poškozena 
nebo nevykazuje zlomy.
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12. Nastavení
Po zadání čtyřmístného číselného kódu se zobrazí další skutečné 
hodnoty a parametry, které byly předtím zablokované.

12.1 Parametry

 Upozornění
P6 ,  P7 ,  P8 ,  P9 :  Parametr se zobrazí, pouze pokud P5 = 0.
P10 ,  P11 ,  P12 ,  P13 :  Parametr se zobrazí, pouze pokud 
P5 = 1.

P28: Stav Pri Dodani  OFF

LWZ 180, LWZ 180 Enthalpie LWZ 280, LWZ 280 Enthalpie
 Popis Code jed-

notka
Min. Max. Možnosti Stan-

dardní
Min. Max. Možnosti Stan-

dardní
P1 Požadovaná teplota v místnosti A0 °C 5 28  20 5 28  20
P2 Doba chodu intenzivního větrání A0 min. 1 240  30 1 240  30
P3 Provozní režim Bypass A0    0  |  1  |  2  |  3 2   0  |  1  |  2  |  3 2
P4 Reset filtru A0    0 | 1  -   0 | 1  -
P5 Provozní režim ventilátoru A1    0 | 1 0   0 | 1 0
P6 Objemový průtok, stupeň 0 A1 m³/h 40 175  60 40 175  60
P7 Objemový průtok, stupeň 1 A1 m³/h 80 200  110 80 300  140
P8 Objemový průtok, stupeň 2 A1 m³/h 80 250  160 80 350  200
P9 Objemový průtok, stupeň 3 A1 m³/h 165 250  210 165 350  260
P10 Konstantní tlak, stupeň 0 A1 Pa 40 160  40 40 160  40
P11 Konstantní tlak, stupeň 1 A1 Pa 40 160  50 40 160  50
P12 Konstantní tlak, stupeň 2 A1 Pa 40 160  70 40 160  70
P13 Konstantní tlak, stupeň 3 A1 Pa 40 160  100 40 160  100
P14 Ofset objemového průtoku přiváděného 

vzduchu
A1   -100 100   0 -100 100   0 

P15 Interval ochrany proti vlhkosti A1 h 1 24  1 1 24  1
P16 Doba rozběhu k měření vlhkosti A1 min 5 15  5 5 15  5
P17 Mezní hodnota vlhkosti odpadního vzduchu A1 % 5 95  65 5 95  65
P18 Protizámrazová teplota A1 °C -5,0 15,0  4,0 -5,0 15,0  4,0
P19 Interval pro výměnu filtru A1 d 1 365  90 1 365  90
P22 Aktivovat předehřev A1    0  |  1 1   0  |  1 1
P23 Provozní režim ochrany před mrazem A1    0 |  2 2   0 |  2 2
P24 Teplota aktivace obtoku A1 °C 5,0 15,0  10,0 5,0 15,0  10,0
P25 Teplota blokování obtoku A1 °C 5,0 15,0  8,0 5,0 15,0  8,0
P26 Hystereze obtoku A1 K 0,0 5,0  2,0 0,0 5,0  2,0
P27 Rozdíl teplot pro aktivaci obtoku A1 °C 0,0 5,0  2,0 0,0 5,0  2,0
P28 Povolení ventilátorů A0    On  |  OFF On   On  |  OFF On 
P29 Typ přístroje A1     1    2
P30 Potvrzovací teplota ochrany před mrazem A2 °C -10,0 5,0  -3,0 -1ß,0 5,0  -3,0
P31 Spuštění regulace objemového průtoku v 

závislosti na vlhkosti
A1      0 | 1 0     0 | 1 0 

P32 Uvolnění venkovního vzduchu k zabránění 
tvorbě kondenzátu

A2       0  |  1 0     0  |  1 0 

P33 Posun teploty pro zabránění tvorbě kon-
denzátu

A2 K -5,0 5,0   0,0 -5,0 5,0   0,0 

P70 Smazání seznamu chyb A1    0 | 1 -   0 | 1 -
P80 Den v týdnu A0  1 7   1 7   
P81 Čas A0  00:00 23:59   00:00 23:59   
P82 Stupeň podsvícení A0  2 10  10 2 10  10
P83 Režim podsvícení A0    Auto  |  On  |  OFF Auto   Auto  |  On  |  OFF Auto
P84 Doba trvání podsvícení A0 s 10 500  60 10 500  60
P85 
 
 

Standardní zobrazení dole 
 
 

A0 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

OFF  |  Čas  |  Požadovaná 
teplota v místnosti  |  Tep. 
odpad. vzduchu  |  Vlhk. 
odpad. vzduchu 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

OFF  |  Čas  |  Požadovaná 
teplota v místnosti  |  Tep. 
odpad. vzduchu  |  Vlhk. 
odpad. vzduchu 
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P5: Provozní režim ventilátoru
Pomocí tohoto parametru lze přepínat mezi regulací objemového 
průtoku a regulací konstantního tlaku.

Účinek
0 Přístroj udržuje u obou ventilátorů konstantní objemový průtok. Přístroj 

pracuje s požadovanými hodnotami objemového průtoku P6 až P9.
1 
 
 
 
 

Přístroj udržuje konstantní tlak filtru odpadního vzduchu. Přístroj regu-
luje tlak v hrdle odpadního vzduchu na požadované hodnoty uložené v 
parametrech P10 až P13. Zde nastavovaný objemový průtok se použije 
jako požadovaná hodnota pro regulaci objemového průtoku ventilátoru 
přiváděného vzduchu. Ofset průtoku přiváděného vzduchu nastavený v 
parametru P14 je rovněž zahrnut. 

��P14 :  Ofset objemového průtoku přiváděného 
vzduchu

Pomocí tohoto parametru můžete přizpůsobit průtok přiváděného 
vzduchu během uvádění do provozu. Ofset se vztahuje ke jmenovi-
tému větrání a pro ostatní stupně ventilátoru se interně přepočítá 
v procentech.

Příklad
 - Jmenovitý objemový průtok (stupeň 2): 180  m³/h
 - Ofset : 45  m³/h

Stu-
peň 
 
 

nastavený 
poža-
dovaný 
objemový 
průtok

Ofset 
 
 

nastavený 
požadova-
ný objemo-
vý průtok  
+  Ofset

Faktor 
ofsetu 
 
 

interní požadovaný 
objemový průtok  = 
 nastavený požado-
vaný objemový prů-
tok  *  Faktor ofsetu

0 50    50*1,25 = 62
1 130    130*1,25 = 162
2 180 45  180+45 = 225 225/180 = 

1,25
180*1,25 = 225 

3 235    235*1,25 = 294

��P15 :  Interval ochrany proti vlhkosti
Pokud nastavíte stupeň ventilátoru 0, přístroj se přepne do 24ho-
dinové klidové fáze. Teprve potom začne regulace ochrany proti 
vlhkosti.

Přístroj měří po dobu nastavenou v P16 vlhkost odpadního vzdu-
chu. Přístroj porovná posledně naměřenou hodnotu s mezní 
hodnotou nastavenou v P17. Při překročení meze začne přístroj 
větrat. Pokud opět není dosažena mezní hodnota, přístroj ukončí 
ventilaci. K tomuto okamžiku opět začne interval ochrany proti 
vlhkosti, po jehož ukončení se změří vlhkost.

��P16 :  Doba rozběhu k měření vlhkosti
Přístroj měří po dobu nastavenou v P16 vlhkost odpadního vzdu-
chu. Přístroj porovná posledně naměřenou hodnotu s mezní hod-
notou nastavenou v P17.

��P22 :  Aktivovat předehřev

Účinek
0 Interní předehřev je zcela deaktivován.
1 
 

Interní předehřev je aktivován. Aby byl tepelný výměník chráněn před 
tvorbou ledu, zajišťuje předehřev minimální teplotu přiváděného vzduchu 
vzhledem k protizámrazové teplotě nastavitelné v parametru P18.

Zatímco se tento parametr zobrazuje nebo nastavuje, zobrazuje 
se na displeji symbol „Ochrana před mrazem“.

��P23 :  Provozní režim ochrany před mrazem

Účinek
0 S tímto nastavením pracuje přístroj v komfortním režimu. Regulace pře-

dehřívacího registru kontroluje pouze teplotu venkovního vzduchu.
2 
 
 

S tímto nastavením pracuje přístroj v komfortním režimu. Navíc vedle 
venkovní teploty se kontroluje rovněž teplota přiváděného vzduchu. 
Předehřívací registr je regulován tak, aby teplota přiváděného vzduchu 
nebyla nižší, než požadují kritéria pasivního domu – tedy 16,5 °C. 

��P24 :  Teplota aktivace obtoku
Aby byly kontrolovány další podmínky pro obtok, musí mít venkov-
ní vzduch alespoň teplotu nastavenou v tomto parametru.

��P25 :  Teplota blokování obtoku
Pokud teplota venkovního vzduchu poklesne pod tuto blokovací 
teplotu, obtok se deaktivuje.

��P26 :  Hystereze obtoku
Aby bylo možné chlazení, musí být teplota venkovního vzduchu 
nižší než teplota odpadního vzduchu o hodnotu nastavenou v 
tomto parametru.

��P27 :  Rozdíl teplot pro aktivaci obtoku
Pomocí tohoto parametru stanovíte rozdíl teplot, který musí být 
pro aktivaci obtoku překročen. Aby byl obtok aktivován, musí platit 
následující podmínka 60 minut:

P3 = 2 :  Teplota venkovního vzduchu  >  Požadovaná teplota v míst-
nosti  +  P27

P3 = 3 :  Tep. odpad. vzduchu  >  Požadovaná teplota v místnosti  + 
 P27

��P29 :  Typ přístroje
Tento parametr je nastaven z výroby. Parametr lze nastavit pouze 
po výměně konstrukční skupiny regulátoru.

��P30 :  Potvrzovací teplota ochrany před mrazem
Přístroj aktivuje ochranu před mrazem, pouze pokud teplota ven-
kovního vzduchu klesne na hodnotu nastavenou v tomto para-
metru.

��P31 :  Spuštění regulace objemového průtoku v 
závislosti na vlhkosti

Při regulaci objemového průtoku závislé na vlhkosti se objemo-
vý průtok vzduchu zvyšuje nebo snižuje v závislosti na vlhkosti 
vzduchu.

Účinek
0 neaktivní
1 Aktivni
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��P32 :  Uvolnění venkovního vzduchu k zabránění 
tvorbě kondenzátu

Funkce k zabránění tvorbě kondenzátu je určena pro přístroje 
bez entalpického výměníku tepla v regionech se subtropickým 
klimatem.

Když je přístroj v režimu větrání, a tento parametr má hodnotu 1, 
kontroluje přístroj následující podmínky:
 - Teplota venkovního vzduchu  >  Tep. odpad. vzduchu
 - Tep. odpad. vzduchu  +  P33  <  Ponorný snímač venkovního 

vzduchu

Když jsou splněny obě podmínky, přístroj vypne ventilátory. Po 
vypnutí přístroj zapíná cyklicky ventilátory a kontroluje, zda jsou 
podmínky ještě platné, nebo lze opět spustit větrací režim.
Interval mezi měřeními min 60
Doba měření min 5

��P33 :  Posun teploty pro zabránění tvorbě 
kondenzátu

Tento parametr slouží k tomu, aby bylo možné měnit bod vypnu-
tí funkce zabraňující tvorbě kondenzátu. Takto lze např. vypínat 
ventilátory 2 K před dosažením teploty rosného bodu.

��P70 :  Smazání seznamu chyb
Pokud chcete seznam chyb vymazat, nastavte tento parametr na 
hodnotu 1.Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Poté se opět zobrazí 
0 a seznam chyb se smaže.

12.2 Skut. hodnoty

ukazatel Popis jednotka
I1 Stav obtokové klapky  
I2 Teplota odpadního vzduchu °C
I3 Relativní vlhkost odpadního vzduchu %
I4 Doba provozu filtru h
I5 Verze softwaru přístroje  
I6 Patch softwaru přístroje  
I7 Sériové číslo koncového přístroje  
I8 Verze softwaru ovládací jednotky  
I9 Teplota venkovního vzduchu °C
I10 Tepl. přiváděného vzduchu °C
I11 Teplota odvětrávaného vzduchu °C
I12 Relativní vlhkost venkovního vzduchu %
I13 Ponorný snímač odpadního vzduchu °C
I14 Ponorný snímač venkovního vzduchu °C
I15 Ovládací výkon ventilátoru přiváděného vzduchu %
I16 Počítaný objemový průtok přiváděného vzduchu m³/h
I17 Ovládací výkon ventilátoru odvětrávaného vzduchu %
I18 Počítaný objemový průtok odvětrávaného vzduchu m³/h
I19 Výkon interního předehřevu v procentech %
I20 Doba provozu ventilačního zařízení d
I21 Doba provozu ventilátoru d
I22 Rozdílový tlak odpadního vzduchu Pa
I23 Otáčky ventilátoru přiváděného vzduchu 1/min
I24 Otáčky ventilátoru odvětrávaného vzduchu 1/min
I70-79 Chyba  

12.3 Code

��Cod
Pokud chcete odblokovat skutečné hodnoty a parametry určené 
pro autorizovaný servis, zadejte 1000. Po správném zadání se na 
displeji zobrazí „A1“.

13. Uvedení mimo provoz
I v případě delší nepřítomnosti doporučujeme nechat přístroj 
běžet na stupeň ventilátoru 1.

!  Věcné škody
Je-li napájení přístroje přerušeno, zkontrolujte, zda je 
zajištěna ochrana budovy proti vlhkosti.

Pokud má být přístroj na delší dobu vyřazen z provozu, vypněte 
jej vytažením síťové zástrčky z napájení.
ff Vyměňte filtry.

14. Údržba

 VÝSTRAHA úraz elektrickým proudem
Před prováděním prací ve vnitřní části přístroje je nutné 
přístroj odpojit od napájení.
ff Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Údržba odborníkem zahrnuje čištění křížového protiproudého te-
pelného výměníku a čištění ventilátorů. Vždy podle doby provozu 
je nutné tuto údržbu provádět každé 3 roky.
ff Napájení přerušte odpojením síťové zástrčky ze zásuvky.
ff Odmontujte přední stěnu (viz kapitolu „Montáž / Demontáž 
přední stěny“).
ff Vytáhněte zásuvku filtru z přístroje.

D
00

00
06

51
59

ff Uvolněte šrouby vnitřní přední stěny.
ff Sejměte vnitřní přední stěnu z přístroje tak, že ji nahoře vy-
klopíte směrem dopředu a poté ji zvednete z dolních drážek 
směrem nahoru.



InSTaLaCE  
Údržba

www.stiebel-eltron.com LWZ 180  /  LWZ 280 | 45

CE
ST

IN
A

D
00

00
08

25
56

1

1 Křídlová matice
ff Aby bylo možné z přístroje vytáhnout výměník tepla, povolte 
křídlovou matici, která tlačí opěrnou lištu zespodu na výmě-
ník tepla.

D
00

00
04

03
65

ff Vytáhněte tepelný výměník opatrně z přístroje. Zabraňte 
poškození těsnění v přístroji.
ff Běžným vysavačem odsajte prach a další volné nečistoty z 
plochy nasávání a výfuku.

26
�0

4�
15

�0
04

7

ff Pokud je to nezbytné, vyčistěte tepelný výměník teplou vodou 
(max. 55 °C) a obvyklým mycím prostředkem. Nepoužívejte 
rozpouštědla.
ff Poté opláchněte výměník tepla vodou.

Čištění ventilátorových jednotek

Každá ventilátorová jednotka je na spodní straně vybavena otoč-
ným excentrickým čepem. Aby těsnění ventilátorové jednotky do-
léhala správně, nadzvedne excentrický čep ventilátorovou jednotku 
a současně ji zatlačí směrem dozadu. Před vyjmutím ventilátorové 
jednotky musíte uvolnit excentrický čep. Před montáží ventiláto-
rové jednotky musíte opět upnout excentrický čep.

300°

D
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52

1

2

1 Upnutý excentrický čep (drážka vodorovně).
2 Uvolněný excentrický čep
ff Otočte excentrický čep středně velkým šroubovákem o 300° 
proti směru pohybu hodinových ručiček.
ff Opatrně povytáhněte obě ventilátorové jednotky ven z 
přístroje.

D
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66

4

3

1

2

1 Připojení snímače teploty
2 Připojení snímače tlaku
3 Připojení pro přívodní kabel ventilátoru
4 Připojení pro řídicí rozvod ventilátoru
ff Odpojte z přední strany ventilátoru přiváděného vzduchu 
3pólový přívodní kabel a 4pólový řídicí rozvod.
ff Odpojte 6pólový společný kabel pro snímač tlaku a snímač 
teploty. Čtyři žíly kabelu jsou připojeny k přípojce snímače 
tlaku. Dvě žíly kabelu jsou připojeny k přípojce snímače 
teploty.
ff Vytáhněte ventilátor přiváděného vzduchu z přístroje.
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1

2

1 Připojení pro řídicí rozvod ventilátoru
2 Připojení pro přívodní kabel ventilátoru
ff Odpojte z přední strany ventilátoru odvětrávaného vzduchu 
3pólový přívodní kabel a 4pólový řídicí rozvod.
ff Odpojte ze zadní strany ventilátoru odvětrávaného vzduchu 
6pólový společný kabel pro snímač tlaku a snímač teploty. 
Čtyři žíly kabelu jsou připojeny k přípojce snímače tlaku. Dvě 
žíly kabelu jsou připojeny k přípojce snímače teploty.
ff Vytáhněte ventilátor odváděného vzduchu z přístroje.
ff Vyčistěte ventilátory pomocí měkkého kartáče.

Opětná montáž součástí
ff Nasuňte ventilátorové jednotky zpět do přístroje.
ff Otočte excentrický čep pod ventilátorovými jednotkami o 
300° ve směru pohybu hodinových ručiček. Drážka na přední 
straně excentrického čepu musí být vodorovně.
ff Opět připojte kabel ventilátoru.
ff Vložte tepelný výměník zpět do přístroje.
ff Aby opěrná lišta tlačila dělicí příčku pod výměník tepla, 
utáhněte křídlovou matici ručně. Horní tři těsnění musí dose-
dat na výměník tepla a mírně se deformovat.
ff Namontujte vnitřní přední stěnu, která zajišťuje vzduchotěs-
nost přístroje. Upevněte vnitřní přední stěnu sedmi šrouby.
ff Zavěste přední stěnu na háky, které naleznete na přední stra-
ně přístroje.
ff Připevněte přední stěnu pomocí šroubů v horní části čelní 
strany přední stěny.
ff Zasuňte filtrační přihrádku do přístroje. Čistá strana filtru 
musí směřovat dolů.
ff Zavěste kryt na přístroj.

Kontrola odvodu kondenzátu

 Upozornění
Funkčnost přístroje je dána pouze tehdy, když funguje 
odvod kondenzátu a je naplněn.
ff V pravidelných intervalech, alespoň pololetně, kont-
rolujte odvod kondenzátu.

Vyčištění vzduchových kanálů

Rozvody vzduchu musí být v pravidelných intervalech kontrolovány 
a případně vyčištěny. Uvolněte rozvody vzduchu na přístroji nebo 
proveďte kontrolu a čištění přes ventily odváděného a přiváděného 
vzduchu.

15. Odstraňování poruch

 VÝSTRAHA úraz elektrickým proudem
Před prováděním prací ve vnitřní části přístroje je nutné 
přístroj vždy odpojit od zdroje napájení vytažením síťové 
zástrčky.

 VÝSTRAHA úraz elektrickým proudem
Přívodní kabel smí při poškození nebo při výměně na-
hradit originálním náhradním dílem pouze autorizovaný 
servis s oprávněním výrobce.

Chyba  (Exxx)

xxx Chyba Účinek Odstranění
--- 
 

není přítom-
na žádná 
chyba

 
 

 
 

1 
 
 
 

Zkrat  Sní-
mač teploty 
přiváděného 
vzduchu 

žádná regulace na 
komfortní teplotu po-
žadovanou pro pasivní 
domy nejméně 16,5 °C na 
přiváděném vzduchu

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel čidla. Vytáhněte 
zástrčku X7 z elektronické kon-
strukční skupiny. Změřte čidlo. 

2 
 
 
 

Porušení 
kabelu  Sní-
mač teploty 
přiváděného 
vzduchu

žádná regulace na 
komfortní teplotu po-
žadovanou pro pasivní 
domy nejméně 16,5 °C na 
přiváděném vzduchu

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel čidla. Vytáhněte 
zástrčku X7 z elektronické kon-
strukční skupiny. Změřte čidlo. 

3 
 
 
 

Zkrat  Sní-
mač teploty 
odvětráva-
ného vzdu-
chu

žádný účinek 
 
 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel čidla. Vytáhněte 
zástrčku X8 z elektronické kon-
strukční skupiny. Změřte čidlo. 

4 
 
 
 

Porušení ka-
belu  Snímač 
teploty od-
větrávaného 
vzduchu

žádný účinek 
 
 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel čidla. Vytáhněte 
zástrčku X8 z elektronické kon-
strukční skupiny. Změřte čidlo. 

5 
 
 
 
 

bez čidla 
diferenč-
ního tlaku  
Přívodní 
vzduch  

Přístroj ovládá ventilátor 
s maximální hodnotou 
aktuálně nastaveného 
stupně ventilátoru. 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel snímače. Zkont-
rolujte, zda nejsou znečištěné 
či poškozené tlakové hadice. V 
případě potřeby vyměňte snímač 
a hadici. 

6 
 
 
 
 

bez čidla 
diferenčního 
tlaku  Vstup-
ní vzduch 
 

Přístroj ovládá ventilátor 
s maximální hodnotou 
aktuálně nastaveného 
stupně ventilátoru. 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel snímače. Zkont-
rolujte, zda nejsou znečištěné 
či poškozené tlakové hadice. V 
případě potřeby vyměňte snímač 
a hadici. 
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xxx Chyba Účinek Odstranění
7 
 
 
 
 
 
 

bez čidla 
diferenč-
ního tlaku  
Odpadní 
vzduch 
 
 

Není možná regulace 
konstantního tlaku. Pří-
stroj přepne na regulaci 
objemového průtoku. 
 
 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel snímače. Zkont-
rolujte, zda nejsou znečištěné 
či poškozené tlakové hadice. V 
případě potřeby vyměňte snímač 
a hadici. Zkontrolujte nastavení 
provozního režimu ventilátoru v 
bodě nabídky P5.

8 
 
 

žádná hod-
nota vlhkos-
ti odpadního 
vzduchu

Přístroj nemůže zajistit 
ochranu proti vlhkosti. 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel snímače. Vyměňte 
snímač. 

9 
 
 

žádná hod-
nota vlhkosti 
venkovního 
vzduchu

Přístroj nemůže zajistit 
ochranu proti vlhkosti. 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabel snímače. Vyměňte 
snímač. 

10 
 
 
 

žádná hod-
nota teploty 
odpadního 
vzduchu 

Provoz automatického 
obtoku není možný. Ruční 
přepnutí obtokové klapky 
je možné s možnostmi 0 a 
1 parametru P3.

Odpojte přístroj od napětí. Zkont-
rolujte kabel snímače. 
 
 

11 
 
 
 

žádná hod-
nota teploty 
venkovního 
vzduchu 

Provoz automatického 
obtoku není možný. Ruční 
přepnutí obtokové klapky 
je možné s možnostmi 0 a 
1 parametru P3.

Odpojte přístroj od napětí. Zkont-
rolujte kabel snímače. 
 
 

16 
 
 

Plovákový 
spínač 
kondenzátu 
vybavil.

Přístroj vypne ventilátory. 
 
 

Zkontrolujte odtok kondenzátu. 
Zkontrolujte porušení kabelu. 
 

101 
 
 
 
 
 
 

Ventilátor 
přiváděného 
vzduchu 
 
 
 
 

Přístroj neobdrží zpětnou 
vazbu o otáčkách z venti-
látoru. Není žádný účinek 
na regulační režim obje-
mového průtoku. 
 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabely. Zkontrolujte řídicí 
signál PWM, který elektronická 
konstrukční skupina odesílá do 
ventilátoru. Zkontrolujte signál 
otáček, který ventilátor odesílá do 
elektronické konstrukční skupiny. 
Vyměňte ventilátor.

102 
 
 
 
 
 
 

Ventilátor 
odvětráva-
ného vzdu-
chu 
 
 
 

Přístroj neobdrží zpětnou 
vazbu o otáčkách z venti-
látoru. Není žádný účinek 
na regulační režim obje-
mového průtoku. 
 
 

Odpojte přístroj od napětí. Zkon-
trolujte kabely. Zkontrolujte řídicí 
signál PWM, který elektronická 
konstrukční skupina odesílá do 
ventilátoru. Zkontrolujte signál 
otáček, který ventilátor odesílá do 
elektronické konstrukční skupiny. 
Vyměňte ventilátor.

201 
 
 
 
 

žádná ko-
munikace 
RTC (RTC 
= hodiny 
s reálným 
časem)

Programové sekvence zá-
vislé na čase se naruší. 
 
 
 

Odpojte přístroj od napětí. Vy-
měňte elektronickou konstrukční 
skupinu. 
 
 

202 
 

žádný takt 
RTC 

Programové sekvence zá-
vislé na čase se naruší. 

Odpojte přístroj od napětí. Vy-
měňte elektronickou konstrukční 
skupinu.

203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napětí 
snímače je 
příliš malé 
 
 
 
 
 
 
 

Přístroj ovládá ventilátory 
s maximální hodnotou 
aktuálně nastaveného 
stupně ventilátoru. 
Přístroj nemůže zajistit 
ochranu proti vlhkosti. 
Provoz automatického 
obtoku není možný. Ruční 
přepnutí obtokové klapky 
je možné s možnostmi 0 a 
1 parametru P3.

Odpojte přístroj od napětí. Po 
vytažení jednoho z následujících 
konektorů snímače zkontrolujte 
napětí snímače: X15, X16, X23, 
X24. Vyměňte snímač. Vyměňte 
elektronickou konstrukční sku-
pinu. 
 
 
 

204 
 

Vypnutí 
přiváděného 
vzduchu

Pokud teplota přiváděné-
ho vzduchu klesne pod 5 
°C, ventilátor se vypne.

Zkontrolujte předehřívací registr. 
 

Hodnoty odporu snímače

 Upozornění
Hodnoty odporu slouží při měření multimetrem pouze 
k identifikaci vadných nebo chybných snímačů. Ke kon-
trole přesnosti je měření provedené multimetrem příliš 
nepřesné.

Typ čidla
Přívodní vzduch PT 1000
Vstupní vzduch PT 1000

 PT 1000
Teplota  [°C] Odpor  [Ω]
–30 882
–20 922
–10 961
0 1000
10 1039
20 1078
25 1097
30 1117
40 1155
50 1194
60 1232
70 1271
80 1309
90 1347
100 1385
110 1423
120 1461

16. Likvidace
Demontáž

 VÝSTRAHA úraz elektrickým proudem
Přerušte napájení přístroje. 

K demontáži a třídění materiálu před likvidací potřebujete násle-
dující nářadí:
 - osobní ochranné prostředky
 - sada šroubováků
 - sada klíčů
 - kombinované kleště
 - odlamovací nůž
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17. Technické údaje

17.1 Rozměry a přípojky

690 534 6666

53
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79
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g05

265
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g04

105

34
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g03

265

g06

105

d45

i13

57
7

23

b01

D
00

00
04

03
53

   LWZ 180 LWZ 280 LWZ 180 Enthalpie LWZ 280 Enthalpie
b01 Průchodka el. rozvodů       
d45 Odvod kondenzátu Průměr mm 22 22 22 22
g03 Venkovní vzduch Průměr mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180
g04 Vstupní vzduch Průměr mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180
g05 Odpadní vzduch Průměr mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180
g06 Přívodní vzduch Průměr mm 160 / 180 160 / 180 160 / 180 160 / 180
i13 Zavěšení na zeď       

17.2 Schéma elektrického zapojení

X1 Síťová přípojka
X2 Topný registr
X3 Přívodní kabel přiváděného vzduchu
X4 Přívodní kabel odvětrávaného vzduchu
X6 Plovákový spínač
X7 Snímač teploty přiváděného vzduchu
X8 Snímač teploty odvětrávaného vzduchu
X11 Sběrnice I²C na svorkovnici
X12 Interní ovládací jednotka
X13 Externí ovládací jednotka
X15 Snímač vlhkosti venkovního vzduchu
X16 Snímač vlhkosti odpadního vzduchu
X17 Obtoková klapka motoru

X19 Bez funkce
X20 Spínací kontakt intenzivního větrání
X21 Řídicí rozvod ventilátoru odvětrávaného vzduchu
X22 Řídicí rozvod ventilátoru přiváděného vzduchu
X23 Snímač tlaku odvětrávaného vzduchu
X24 Snímač tlaku přiváděného vzduchu
ZUL Přívodní vzduch
FOL Vstupní vzduch
AUL Venkovní vzduch
ABL Odpadní vzduch
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17.3 Diagram ventilátorů
Diagram zobrazuje tlakovou ztrátu pro příklady systémů vzdu-
chových rozvodů.

LWZ 180  /  LWZ 180 Enthalpie
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17.4 Tabulka údajů

  LWZ 180 LWZ 280 LWZ 180 Enthalpie LWZ 280 Enthalpie
  232361 232362 236646 236647
Údaje o hlučnosti
Hladina akustického výkonu při jmenovitém větrání a 
50 Pa externí

dB(A) 43 48 43 48 

Hladina akustického výkonu při max. objemovém prů-
toku a 100 Pa

dB(A) 50 55 50 55 

Hladina akustického výkonu Lwa dB(A) 43 48 43 48
Energetické údaje
Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických 
poměrech pro ruční ovládání

  A A A B 

Elektrotechnické údaje
Jmenovité napětí V 230 230 230 230
Příkon max. A 7,1 7,3 7,1 7,3
Příkon bez předehřívacího registru A 0,6 0,8 0,6 0,8
El. proud s předehřívacím registrem A 7,1 7,3 7,1 7,3
Fáze  1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Frekvence Hz 50 50 50 50
Příkon W 74 134 74 134
Příkon bez předehřívacího registru W 74 134 74 134
Příkon s předehřívacím registrem W 1574 1634 1574 1634
Provedení
Krytí (IP)  IP21 IP21 IP21 IP21
Třída filtru   ePM10 ≥ 50 % (M5) | 

ISO Coarse > 60 % (G4)
ePM10 ≥ 50 % (M5) | 

ISO Coarse > 60 % (G4)
ePM10 ≥ 50 % (M5) | ISO 

Coarse > 60 % (G4)
ePM10 ≥ 50 % (M5) | ISO 

Coarse > 60 % (G4)
Rozměry
Výška mm 997 997 997 997
Šířka mm 690 690 690 690
Hloubka mm 534 534 534 534
Hmotnosti
Hmotnost kg 78 78 80 80
Přípojky
Průměr vzduchové přípojky mm 160 160 160 160
Přípojka odvodu kondenzátu mm 22 22 22 22
Hodnoty
Průtok vzduchu m³/h 60-250 60-350 60-250 60-350
Stupeň přípravy tepla až % 94 94 89 89
Oblast použití odpadního vzduchu °C 15-35 15-35 15-35 15-35
Max. okolní teplota °C 40 40 40 40
Disponibilní externí tlak ventilace Pa 160 160 160 160

Další údaje

  LWZ 180 LWZ 280 LWZ 180 Enthalpie LWZ 280 Enthalpie
  232361 232362 236646 236647
Maximální výška instalace m 2000 2000 2000 2000
Skladovací a přepravní teplota °C -25 - 60 -25 - 60 -25 - 50 -25 - 50

ZáRuka
ŽIvOTní PROSTŘEDí a RECYkLaCE

Záruka
Pro přístroje nabyté mimo území Německa neplatí záruční 
podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích, 
ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje 
naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. 
Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná 
společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku 
poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše vý-
robky distribuovány žádnou z dceřiných společností, nepo-
skytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené 
dovozcem zůstávají proto nedotčené.

Životní prostředí a recyklace
Pomozte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po pou-
žití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.

Záruka
Pro přístroje nabyté mimo území Německa neplatí záruční 
podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích, 
ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje 
naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. 
Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná 
společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku 
poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše vý-
robky distribuovány žádnou z dceřiných společností, nepo-
skytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené 
dovozcem zůstávají proto nedotčené.

Životní prostředí a recyklace
Pomozte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po pou-
žití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve 
d‘erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen!  | 
Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i 
ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát 
fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a 
technické zmeny sú vyhradené! Stand 9535

Australia
STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
294 Salmon Street | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9644-5091
info@stiebel-eltron.com.au
www.stiebel-eltron.com.au

Austria
STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Gewerbegebiet Neubau-Nord
Margaritenstraße 4 A | 4063 Hörsching
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium
STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

China
STIEBEL ELTRON (Tianjin) Electric Appliance 
Co., Ltd.
Plant C3, XEDA International Industry City
Xiqing Economic Development Area
300085 Tianjin
Tel. 022 8396 2077 | Fax 022 8396 2075
info@stiebeleltron.cn
www.stiebeleltron.cn

Czech Republic
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Finland
STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.f i
www.stiebel-eltron.f i

France
STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Selliers
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Hungary
STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan
NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

Netherlands
STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland
STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Russia
STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Switzerland
STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand
STIEBEL ELTRON Asia Ltd. 
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com 

United Kingdom and Ireland
STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America
STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatf ield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

A 
32

86
58

-4
19

12
-9

53
6

B
 3

13
39

5-
41

91
2-

95
36

4<AMHCMO=cigfif>


	Wskazówki specjalne
	Obsługa
	Wskazówki ogólne
	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji
	Wskazówki na urządzeniu
	Parametry mocy zgodne z normą
	Jednostki miar

	Bezpieczeństwo
	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Znak kontroli

	Opis urządzenia
	Ochrona przed zamarzaniem
	Funkcja obejścia BYPASS

	Nastawy
	Włączanie urządzenia
	Panel obsługowy
	Wybieranie stopnia wentylatora
	Uaktywnianie programów czasowych
	Menu
	Wyłączanie urządzenia

	Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja
	Filtr zamienny
	Kontrola i wymiana filtrów

	Usuwanie problemów


	Instalacja
	Bezpieczeństwo
	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	Przepisy, normy i wymogi
	Eksploatacja urządzenia w budynkach z paleniskami
	Użytkowanie urządzenia w domach pasywnych

	Opis urządzenia
	Zakres dostawy
	Osprzęt

	Przygotowania
	Przechowywanie
	Miejsce montażu
	Transport

	Montaż
	Wymontowywanie ścianki przedniej
	Zawieszenie urządzenia
	Podłączanie węża odpływu kondensatu
	Kanały powietrzne
	Montaż ścianki przedniej
	Podłączenie elektryczne

	Uruchomienie
	Pierwsze uruchomienie
	Ponowne uruchomienie

	Nastawy
	Parametry
	Wartości rzeczywiste
	Code

	Wyłączenie z eksploatacji
	Konserwacja
	Usuwanie usterek
	Utylizacja
	Danych technicznych
	Wymiary i przyłącza
	Schemat połączeń elektrycznych
	Wykres pracy wentylatora
	Tabela danych



	Gwarancja
	Ochrona środowiska i recycling
	Zvláštní pokyny
	Obsluha
	Všeobecné pokyny
	Bezpečnostní pokyny
	Jiné symboly použité v této dokumentaci
	Upozornění na přístroji
	Údaje o výkonu podle normy
	Měrné jednotky

	Zabezpečení
	Správné používání
	Všeobecné bezpečnostní pokyny
	Kontrolní symbol

	Popis přístroje
	Ochrana proti mrazu
	Obtoková funkce

	Nastavení
	Zapnutí přístroje
	Obslužný díl
	Výběr stupně větrání
	Aktivace časových programů
	Nabídka
	Vypnutí přístroje

	Údržba, čištění a péče
	Náhradní filtry
	Kontrola a výměna filtrů

	Odstranění problémů


	Instalace
	Zabezpečení
	Všeobecné bezpečnostní pokyny
	Předpisy, normy a ustanovení
	Provoz přístroje v budovách s topeništi
	Provoz přístroje v pasivních domech

	Popis přístroje
	Rozsah dodávky
	Příslušenství

	Příprava
	Uskladnění
	Místo montáže
	Přeprava

	Montáž
	Demontáž přední stěny
	Zavěšení přístroje
	Připojení hadice odvodu kondenzátu
	Rozvody vzduchu
	Namontujte přední stěnu
	Připojení elektrického napětí

	Uvedení do provozu
	První uvedení do provozu
	Opětovné uvedení do provozu

	Nastavení
	Parametry
	Skut. hodnoty
	Code

	Uvedení mimo provoz
	Údržba
	Odstraňování poruch
	Likvidace
	Technické údaje
	Rozměry a přípojky
	Schéma elektrického zapojení
	Diagram ventilátorů
	Tabulka údajů



	Záruka
	Životní prostředí a recyklace

