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1 Varnost

1.1 Opozorila, povezana z akcijo

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo
Opozorila, ki so povezana z akcijo, se sto-
pnjujejo glede na težavnost možne nevarno-
sti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signal-
nimi besedami:

Opozorilni znaki in signalne besede
Nevarnost!
Neposredna življenjska nevarnost ali
nevarnost težkih telesnih poškodb

Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električ-
nega udara

Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih poškodb

Previdnost!
Nevarnost materialne škode ali škode
za okolje

1.2 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali nenamenske upo-
rabe lahko pride do nevarnosti za življenje
in telo uporabnika ali tretjih oseb oz. do po-
škodbe na izdelku in drugih materialnih sred-
stvih.

Izdelek je namenjen izključno prezračevanju
in odzračevanju bivalnih prostorov. Izdelek je
mogoče uporabljati zgolj za gorišče, ki ni od-
visno od zraka v prostoru. Daljinsko upravlja-
nje uporabljajte zgolj za upravljanje izdelka.
Izdelek je dovoljeno uporabljati zgolj z name-
ščenimi filtri.
Izdelek ni namenjen prezračevanju in odzra-
čevanju kopališč. Uporaba izdelka med gra-
dnjo ni dovoljena zaradi prevelike obremeni-
tve s prahom.

Za namensko uporabo je treba:

– upoštevati priložena navodila za uporabo,
namestitev in vzdrževanje za izdelke ter za
vse druge komponente sistema

– upoštevati vse pogoje za servisiranje in
vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so
opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba
izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi
drugačni načini uporabe, predvsem v komer-

cialne ali industrijske namene, veljajo za neu-
strezne.
Pozor!
Vsakršna zloraba je prepovedana.

1.3 Splošna varnostna navodila

1.3.1 Nevarnost zastrupitve zaradi
sočasnega delovanja z goriščem, ki
je odvisno od zraka v prostoru

Če izdelek uporabljate sočasno z goriščem,
ki je odvisno od zraka v prostoru, lahko smr-
tno nevarni dimni plini iz gorišča uhajajo v
prostore.
▶ Vgradite ustrezno varnostno napravo, ki

bo nadzirala razliko v tlaku med bivalnimi
prostori in vodi dimnih plinov in bo izključila
izdelek v primeru večje razlike v tlaku.

▶ Nameščeno varnostno napravo naj odobri
dimnikar.

1.3.2 Nevarnost telesnih poškodb in
materialne škode zaradi nestrokovne
montaže, namestitve in prvega
zagona

▶ Izdelek lahko montirate, namestite in zaže-
nete zgolj, če ste pooblaščeni inštalater.

▶ Poskrbite, da bo omrežni priključni
vtič/zaščitno stikalo napeljave (odvisno od
države) po namestitvi vedno dosegljiv.

1.3.3 Telesne poškodbe in materialna
škoda zaradi nestrokovnega
vzdrževanja ter popravil

Zaradi nestrokovnega vzdrževanja ter popra-
vil lahko pride do hudih telesnih poškodb in
velike materialne škode.
▶ Izdelek lahko vzdržuje in popravlja zgolj

pooblaščeni inštalater.
▶ Poskrbite za redno in strokovno vzdrževa-

nje in popravila izdelka.
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1.4 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

Naprava mora biti inštalirana s strani stro-
kovnega inštalaterja. Pri tem se morajo upo-
števati vsi zakoni, predpisi in smernice na
nacionalni in lokalni ravni. Zagon in potrditev
garancije opravi izključno pooblaščen servi-
ser.

1.5 Oznaka CE

 
Z oznako CE je dokumentirano, da izdelki iz-
polnjujejo osnovne zahteve veljavnih direktiv
v skladu s podatki na tipski tablici.
Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proi-
zvajalcu.
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2 Napotki k dokumentaciji

2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo

▶ Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo in name-
stitev, ki so priložena komponentam sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentacije

▶ Ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo izročite
upravljavcu sistema.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za:

Številka artikla – izdelek
Slovenija

VAR 260/4 0010016046

VAR 260/4 E 0010016354

VAR 360/4 0010016045

VAR 360/4 E 0010016355

3 Opis izdelka

3.1 Simboli na izdelku

Simbol Pomen

Odprtina za filter dovajanega zraka

Odprtina za filter odvajanega zraka

3.2 Podatki na tipski tablici

Tipska tablica je nameščena na spodnji strani izdelka.

Podatki na tipski tablici Pomen

Oznaka CE

Preberite navodila za namesti-
tev in vzdrževanje!

VAR 260/4
VAR 360/4

Oznaka tipa

VAR
Vaillantova prezračevalna
naprava z rekuperacijo toplote

260
360

maks. volumski pretok zraka v
m

3
/h

/4 Generacija naprave

E Entalpija

PMAX Maks. moč

VMAX
Maks. volumenski pretok
zraka

dPMAX
Tlak črpanja pri maks. volum-
skem zračnem pretoku

TMAX Maks. temperatura delovanja

Črtna koda s serijsko številko,
7. do 16. mesto sestavljajo
številko artikla

3.3 Zgradba

1

2

3

4

5

6

7

13

12

11

10

9

8

14

1 Priključek za izhodni zrak

2 Priključek za dovodni zrak

3 Plošča tiskanega vezja

4 Ventilator dovodnega
zraka

5 Ventilator izhodnega zraka

6 Nastavek za odtok kon-
denzata

7 Priključno območje zuna-
njih komponent

8 Pokrov toplotnega izme-
njevalnika

9 Obtok (obvod toplotnega
izmenjevalnika)

10 Upravljalni elementi upra-
vljalnega polja

11 Filter odpadnega zraka

12 Filter dovodnega zraka

13 Priključek odpadnega
zraka

14 Priključek za zunanji zrak

278

3

12

1 Tipka za sprostitev

2 Upravljalne tipke

3 Zaslon
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4 Montaža

4.1 Transport izdelka

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže pri
transportu!

Izdelek tehta 41 kg.

▶ Izdelek naj transportirata vsaj dve osebi.

▶ Izdelek naj do mesta postavite transportirata najmanj dve
osebi.

4.2 Preverjanje obsega dobave

▶ Preverite, če je obseg dobave popoln.

Število Oznaka

1 Prezračevalna naprava za bivalne prostore

1 Komplet za montažo:

– Montažni nosilec (1x)
– Podložke (2x)
– Pritrdilni vijak (2X)
– Vložek (2x)

4.3 Upoštevajte zahteve za mesto postavitve

4.3.1 Upoštevajte zahteve za mesto postavitve
izdelka

Izdelek je mogoče postaviti v bivalnih prostorih, kleti,
shrambi ali večnamenskem prostoru ter na podstrešju.
Predvidena je namestitev izdelka na steno.

▶ Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za stavbe.
▶ Zagotovite, da je mesto postavitve suho in ves čas zašči-

teno pred zmrzovanjem.
▶ Zagotovite prezračevanje mesta postavitve.
▶ Montirajte cev za dovodni zrak, tako da bo dovolj odda-

ljena od cevi za izhodni zrak, odpadni zrak ter od odzra-
čevanja odtoka.

▶ Preverite nosilnost stene.
– Nosilnost: ≥ 41 kg

▶ Preverite, ali so priloženi pritrdilni elementi primerni za
izbrano mesto postavitve.

Minimalni razmiki in prostor za montažo

400

30
300

30

400

▶ Upoštevajte minimalne razmike in montažni prostor.
▶ Načrtujte dovolj prostora za montažo prezračevalnega

sistema.
▶ Poskrbite za čim krajšo razdaljo med zbirnimi vodi pre-

zračevalnega sistema in izdelkom, da preprečite padce
tlaka.

▶ Poskrbite, da bodo cevi in prezračevalni sistem po name-
stitvi dosegljivi.

▶ Poskrbite, da bo omrežni priključni vtič po namestitvi
vedno dosegljiv.

▶ Zagotovite dovolj prostora za montažo sifona za konden-
zat in cevi za odvod kondenzata.

4.3.2 Upoštevajte zahteve za mesto namestitve
daljinskega upravljanja

▶ Poskrbite, da je daljinsko upravljanje na mestu postavitve
vedno dostopno.

▶ Poskrbite, da bo na voljo dovolj prostora za namestitev in
uporabo daljinskega upravljanja.

4.3.3 Upoštevanje hrupa prezračevanja in
delovanja

Če je odprtina cevi za izhodni zrak preblizu vhodni odprtini
cevi za zunanji zrak, se lahko pojavi recirkulacija izhodnega
zraka.

▶ Preprečite neposredno vsesavanje izhodnega zraka na
prehodu za zunanji zrak, vsesavanje dovodnega zraka
na prehodu za odpadni zrak oz. vsesavanje prekomerne
količine zraka zaradi netesnosti/kabelskih uvodnic.

▶ Po potrebi povežite izdelek s cevovodi z uporabo zvočno
izolacijske cevi, da zmanjšate raven hrupa.

▶ Vgradite dušilec zvoka, da čim bolj zmanjšate obremeni-
tev s hrupom prek sistema kanalov.

▶ Če izdelek postavite na podstrešju, naj izbrano mesto
postavitve ne bo nad dnevnim oz. bivalnim prostorom.
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▶ Če veljajo za mesto postavitve posebne akustične zah-
teve, potem je treba sprejeti ustrezne ukrepe za prepre-
čevanje hrupa.

4.4 Montaža izdelka

4.4.1 Montaža montažnega nosilca

min. 1120

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi konden-
zata!

Kondenzat, ki ne more odtekati iz izdelka,
lahko povzroči poškodbe izdelka.

▶ Namestite montažni nosilec, tako da bo
pravilno vodoravno in navpično poravnan.

1. Izvrtajte izvrtine za pritrdilne vijake.
– Montažna višina montažnega nosilca: ≥ 1.120 mm

2. V izvrtine vstavite vložke.
3. Privijte izravnan montažni nosilec na steno.

– Položaj za montažo: vodoravno
– Izravnava montažnega nosilca: s podolgovatimi

luknjami v montažnem nosilcu
– vodna tehtnica

4.4.2 Namestitev izdelka

Nevarnost!
Nevarnost poškodb zaradi velike teže pri
nameščanju!

Izdelek tehta 41 kg. Izdelek vam lahko med
nameščanjem zlahka zdrsne iz rok in pov-
zroči poškodbe.

▶ Izdelek naj nameščata vsaj dve osebi.

▶ Približajte izdelek montažnemu nosilcu in ga namestite
nanj.

4.4.3 Priključitev sifona za kondenzat/suhega
sifona in cevi za odvod kondenzata

1. Priključite sifon za kondenzat/suhi sifon na izdelek (→
Navodila za namestitev sifona za kondenzat/suhi sifon,
oprema).
– Naklon cevi za odvod kondenzata: ≥ 5°

min. 20

1

A

B

Nevarnost!
Nevarnost za zdravje zaradi napačno pri-
ključenega odvoda kondenzata!

Odvod kondenzata iz higienskih razlogov ni
dovoljeno priključiti neposredno na napeljavo
odpadne vode.

▶ Odtok kondenzata priključite na drugi si-
fon.
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Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi konden-
zata!

Če je bil odvod kondenzata priključen na-
pačno, lahko zastoj kondenzata in nenad-
zorovano iztekanje kondenzata poškodujeta
izdelek.

▶ Med odprtino odvoda kondenzata in dru-
gim sifonom namestite odkapno pot dol-
žine min. 20 mm.

2. Priključite cev za odvod kondenzata in pri tem upošte-
vajte odkapno pot (1) do drugega sifona.
– Odkapna pot: ≥ 20 mm

3. Napolnite sifon za kondenzat/suhi sifon z vodo.

4.4.4 Priključitev cevovoda

1. Preverite cevovod glede grobe umazanije.
groba umazanija: na voljo
▶ Očistite cevovod.

2. Položite cevovod v skladu s podatki proizvajalca in
predpisi, ki veljajo za izdelek.
– Premer cevi cevovoda: ≥ 150 mm
– Cevi za izhodni zrak: stalen padec proti napravi/po

potrebi s cevjo za odvod kondenzata
3. Namestite dušilce zvoka v cevi za dovodni in izhodni

zrak ter v cevi za zunanji zrak.
4. Izolirajte vse cevi v skladu z veljavnimi predpisi.

Navodilo
Tudi cevi za dovodni in odpadni zrak, in sicer
pri polaganju skozi neogrevane prostore.

5. Cevi za zunanji in izhodni zrak neprepustno zatesnite.

1

23

4

1 Priključek za izhodni zrak

2 Priključek za dovodni zrak

3 Priključek odpadnega
zraka

4 Priključek za zunanji zrak

6. Odstranite pokrovčke s priključkov izdelka.
7. Priključite cevovod na izdelek.

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi manjkajo-
čega tesnila!

Če cevi niso neprepustno priključene na iz-
delek, lahko nastaja kondenzat in poškoduje
izdelek.

▶ Vse priključke medsebojno in na izdelku
neprepustno zatesnite.

▶ Uporabite ustrezen pribor in tesnilna sred-
stva.

8. Vse priključke izdelka neprepustno zatesnite.
– ustrezen lepilni trak za neprepustno zatesnitev

5 Električna napeljava

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi priključkov pod
napetostjo (230 V)!

Pri delih na priključkih pod napetostjo (230 V)
obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega
udara.

▶ Pred začetkom del odklopite dovod elek-
tričnega toka do izdelka.

▶ Dovod električnega toka zavarujte pred
ponovnim vklopom.

▶ Preverite, da na priključkih ni prisotne
napetosti.

5.1 Odpiranje izdelka

2

3

4 4

1

5

1. Odstranite sprednjo loputo (1), tako da pritisnete držala
za prijem.

2. Izvlecite oba filtrirna čepa (3).
3. Privijte vse navojne zapore (4) na upravljalni zaslonki.
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– Četrtinski obrat
4. Upravljalno zaslonko (5) pritrdite v položaj za vzdrževa-

nje.
5. Privijte spodnje navojne zapore na upravljalni zaslonki.

– Četrtinski obrat
6. Odstranite sprednjo pločevino (2).

5.1.1 Priklop 4-stopenjskega stikala (daljinsko
upravljanje)

Navodilo
Če je priključen regulator Vaillant, stopenjsko sti-
kalo ne deluje.

321

3

4

21

1 Priključek 1 na priključek
GND

2 Priključek 2 na priključek
LED

3 Priključek 3 na priključek
V+

4 Priključni vtič (v napravi)

1. Odprite 4-stopenjsko stikalo, tako da odstranite ohišje.
2. Priključite priključni kabel v priključnem območju 4-sto-

penjskega stikala.
– Razporeditev priključkov: Priključek GND na priklju-

ček 1/Priključek LED na priključek 2/Priključek V+
na priključek 3

3. Priključite priključni kabel na priključni vtič (4) v priključ-
nem območju izdelka.

5.1.2 Vgradnja in priključitev elementa za zaščito
proti zmrzovanju

▶ Namestite element za zaščito proti zmrzovanju (→ Navo-
dila za namestitev elementa za zaščito proti zmrzova-
nju).

5.1.3 Priključitev senzorjev kakovosti zraka

Pogoji: Regulator VRC 470 je priključen

▶ Priključite senzorje kakovosti zraka v priključnem obmo-
čju izdelka (→ Navodila za namestitev senzorjev kako-
vosti zraka).

5.1.4 Priključitev regulatorja VRC 470

▶ Priključite regulator v priključnem območju izdelka (→
Navodila za namestitev VRC 470).
– Način priključitve: Napeljava e-vodila (eBUS)
– Regulator: Združljivost od VRC 470/4 dalje

▶ Nastavite datum in uro na regulatorju, če signal DCF ni v
uporabi (→ Navodila za namestitev VRC 470).

5.1.5 Priključitev vezave vodila VR 32

Navodilo
Če obstoječ regulator sistema VRC 470 ni pri-
ključen na prezračevalno napravo za bivalne pro-
store, je potrebna vezava vodila VR 32.

Odpiranje stikalne omarice
1. Odvijte vijake na stikalni omarici.
2. Izvlecite stikalno omarico.
3. Odprite pokrov stikalne omarice.

4. Stikalo naslova vezave vodila nastavite na naslov vodila
„3”.

X31

BUS

234

1

5. Vezavo vodila (bus) (2) vstavite v stikalno omarico.
6. Povežite vezavo vodila (2) in tiskano vezje (priključek

„X31”) z digitalnim kablom (1).
7. Odklopite kabel e-vodila (3) s priključka e-vodila (4) na

tiskanem vezju.
8. Pritrdite kabel e-vodila (3) na vezavo vodila.
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Zapiranje stikalne omarice
9. Zaprite pokrov stikalne omarice.
10. Stikalno omarico potisnite navznoter.
11. Privijte stikalno omarico.

5.2 Zapiranje izdelka

1. Položite sprednjo pločevino na izdelek.
2. Odvijte spodnje navojne zapore upravljalne zaslonke.

– Četrtinski obrat
3. Upravljalno zaslonko odstranite iz položaja za vzdrže-

vanje.
4. Položite upravljalno zaslonko na izdelek.
5. Privijte vse navojne zapore na upravljalni zaslonki.

– Četrtinski obrat
6. Vstavite oba filtrirna čepa.
7. Pritrdite sprednjo loputo.

5.3 Stacionarna priključitev izdelka na električno
napajanje

Če glede na veljavne predpise v državi na mestu namestitve
ni ustrezne varnostne vtičnice, je treba obvezno zagotoviti
stacionarno priključitev na električno napajanje.

▶ Odstranite omrežni priključni vtič (tip F, CEE 7/4) s kabla
za priključitev na električno omrežje.

▶ Omrežni kabel na mestu namestitve stacionarno priklju-
čite na omrežje prek ločilne naprave za odklop vseh po-
lov (npr. prek zaščitnega stikala).
– Razmik kontaktov ločilne naprave: ≥ 3 mm

▶ Priključite izdelek na zaščitni vodnik.

6 Zagon

▶ Za zagon odstranite sprednjo loputo.
▶ Če bo izdelek deloval sočasno z napo pri delovanju z

odpadnim zrakom, zagotovite dotok zadostne količine
zunanjega zraka.

6.1 Vklop izdelka

▶ Vtaknite omrežni priključni vtič izdelka v varnostno vtič-
nico (230 V) ali vključite izdelek na zaščitnem stikalu na-
peljave (odvisno od države).

◁ Elektronika izdelka se vključi.
◁ Na zaslonu se prikaže osnovni prikaz.

6.2 Koncept upravljanja

Koncept upravljanja in uporabe izdelka sta opisana v navodi-
lih za uporabo.

6.2.1 Priklic servisnega nivoja

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi nestro-
kovne uporabe!

▶ Nastavitve na servisnem nivoju lahko iz-
vajate samo, če ste pooblaščeni za ta
dela.

Meni → Servisni nivo

– Servisni nivo lahko prikličete s kodo 17.

6.2.2 Pregled strukture menijev servisnega nivoja

Pregled servisnega nivoja (→ stran 20)

6.3 Izvajanje čarovnika za namestitev

Čarovnik za namestitev se zažene pri prvem vklopu izdelka.

Zagon čarovnika za namestitev je treba potrditi. Po tej potr-
ditvi se blokirajo vse zahteve po ogrevanju. To stanje ostane
prisotno do zaključka oz. do prekinitve čarovnika za namesti-
tev.

6.3.1 Nastavitev jezika

▶ Nastavite želen jezik.

6.3.2 Nastavitev višine namestitve prek NN

▶ Nastavite nadmorsko višino mesta postavitve, da na me-
stu postavitve zagotovite želen volumski tok.
– Območje nastavitve: −200 … 2.000 m

6.3.3 Nastavitev nazivnega volumenskega pretoka
zraka

▶ Nastavite nazivni volumenski pretok v skladu z velikostjo
in vrsto zgradbe.
– Območje nastavitve VAR 260/4 (E): 115 … 200 m³/h
– Območje nastavitve VAR 360/4 (E): 175 … 280 m³/h

6.3.4 Nastavitev popravka nazivnega volumskega
toka (odhodni zrak)

▶ Nastavite popravek nazivnega volumskega toka (odhodni
zrak).
– Območje nastavitve: −40 … 40 %

6.3.5 Nastavitev popravka nazivnega volumskega
toka (dovodni zrak)

▶ Nastavite popravek nazivnega volumskega toka (dovodni
zrak).
– Območje nastavitve: −40 … 40 %

6.3.6 Nastavitev tipa toplotnega izmenjevalnika

▶ Nastavite tip toplotnega izmenjevalnika.
– Območje nastavitve: Standardno/Entalpija

Navodilo
Nastavitev je treba prilagoditi po vsaki spre-
membi tipa toplotnega izmenjevalnika v meniju
Konfiguracija.
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6.3.7 Nastavitev tipa elementa za zaščito proti
zmrzovanju

▶ Nastavite tip elementa za zaščito proti zmrzovanju.
– Območje nastavitve: ni na voljo/električno/hidravlično

6.3.8 Nastavitev zračnega/zemeljskega kolektorja

▶ Nastavite, ali je prisoten zračni/zemeljski kolektor.
– Območje nastavitve: ni na voljo/prisotna

6.3.9 Nastavitev tlačnega stikala

1. Če izdelek uporabljate istočasno s kuriščem, ki je odvi-
sno od zraka v prostoru, tlačno stikalo nastavite na „na
voljo”.
– Območje nastavitve: ni na voljo/prisotna

Navodilo
Če je tlačno stikalo na voljo, je standardna
funkcija zaščite proti zmrzovanju deaktivi-
rana.

2. Če je tlačno stikalo na voljo, uporabite element za za-
ščito proti zmrzovanju, da zagotovite zaščito proti zmr-
zovanju.

6.3.10 Nastavitev stopenjskega stikala

▶ Nastavite, ali je prisotno stopenjsko stikalo.
– Območje nastavitve: ni na voljo/prisotna

6.3.11 Nastavitev senzorja kakovosti zraka

▶ Nastavite število senzorjev kakovosti zraka.
– Območje nastavitve: 0 … 2

6.3.12 Nastavitev U-vrednosti

▶ Nastavite U-vrednost v skladu z zgradbo.
– 0,2 … 2,5

6.3.13 Zajemanje kontaktnih podatkov

▶ Če želite, lahko v meniju shranite svojo telefonsko šte-
vilko (največ 16 znakov brez presledkov).

▶ Če je klicna številka krajša, zaključite vnos po zadnji šte-
vilki s pritiskom na desno izbirno tipko .

Uporabnik lahko vašo telefonsko številko prikaže v meniju z
informacijami.

7 Prilagoditev izdelka

Ko se izdelek že vključili in zaprli čarovnika za namestitev,
lahko ponovno prilagodite/nastavite parametre že nastavlje-
nih funkcij in drugih funkcij.

V nadaljevanju so navedene zgolj funkcije, ki jih še niste
nastavili v čarovniku za namestitev.

Meni → Servisni nivo → Konfiguracija →

Delovanje Razlaga

Vol. tok pri intenziv-
nem prezr.

S to funkcijo lahko nastavite vrednost v
odstotkih za intenzivno prezračevanje.
Pri tem referenčno vrednost predstavlja
nastavitev prezračevanja v skladu z
nazivnimi vrednostmi.

Volumski tok pri
prez. z manjšo
močjo

S to funkcijo lahko nastavite vrednost
v odstotkih za zmanjšano moč prezra-
čevanja. Pri tem referenčno vrednost
predstavlja nastavitev prezračevanja v
skladu z nazivnimi vrednostmi.

Neuravnoteženost
odpadnega zraka

S to funkcijo lahko nastavite neuravno-
teženost med volumenskim pretokom
odpadnega in dovodnega zraka. Volu-
menski pretok odpadnega zraka mora
biti vedno večji od volumenskega pre-
toka dovodnega zrak, da nastaja manjši
podtlak. Tako sistem vlage ne potiska v
stavbo, temveč jo kar se da učinkovito
odstranjuje.

Popr. intenziv. vol.
odpadnega zraka

S to funkcijo lahko nastavite volumenski
pretok odpadnega zraka za intenzivno
prezračevanje v primeru odklona od
zahtevane do dejanske vrednosti.

Popr. intenziv. vol.
dovodnega zraka

S to funkcijo lahko nastavite volumenski
pretok dovodnega zraka za intenzivno
prezračevanje v primeru odklona od
zahtevane do dejanske vrednosti.

Popr. zmanj. vol.
toka odpadnega
zraka

S to funkcijo lahko nastavite volumenski
pretok odpadnega zraka za zmanjšano
moč prezračevanja v primeru odklona od
zahtevane do dejanske vrednosti.

Popr. zmanj. vol.
toka dovodnega
zraka

S to funkcijo lahko nastavite volumenski
pretok dovodnega zraka za zmanjšano
moč prezračevanja v primeru odklona od
zahtevane do dejanske vrednosti.

Temp. razl. obvoda S to funkcijo lahko nastavite, od kolikšne
temperaturne amplitude med zunanjim
zrakom in odpadnim zrakom iz obvoda
sistem preklopi iz „odprto” na „polovično
odprto”.
To pomeni, da je treba pri večji občutlji-
vosti v primerjavi s pojavi vleka vrednost
zmanjšati. Za uporabo povsem pasiv-
nega hlajenja je treba vrednost povečati.

min. vrednost CO2 S to funkcijo lahko nastavite, od katere
vrednosti CO2 (izmerjeno s senzorji ka-
kovosti zraka) izdelek v načinu samo-
dejnega delovanja poveča volumenski
pretok zraka.

maks. vrednost CO2 S to funkcijo lahko nastavite, od katere
vrednosti CO2 (izmerjeno s senzorji ka-
kovosti zraka) izdelek v načinu samo-
dejnega delovanja doseže nastavljeni
nazivni volumenski pretok.

Min. vlažnost zraka S to funkcijo lahko nastavite, od katere
vrednosti relativne zračne vlage (izmer-
jeno s senzorjem vlažnosti) izdelek v
načinu samodejnega delovanja poveča
volumenski pretok zraka.
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Delovanje Razlaga

Maks. vlažnost
zraka

S to funkcijo lahko nastavite, od katere
vrednosti relativne zračne vlage (izmer-
jeno s senzorjem vlažnosti) izdelek v
načinu samodejnega delovanja doseže
nastavljeni nazivni volumenski pretok.

Tip naprave S to funkcijo nastavite, ali boste/ste
namestili stensko ali stropno napravo.
Možnosti nastavitev:

– 1 = majhna stenska naprava (volu-
menski pretok zraka 260 m³/h)

– 2 = velika stenska naprava (volu-
menski pretok zraka 360 m³/h)

– 3 = stropna naprava (volumenski
pretok zraka 150 m³/h, različica L)

– 4 = stropna naprava (volumenski
pretok zraka 150 m³/h, različica R)

8 Izročitev izdelka upravljavcu

▶ Upravljavca seznanite z načini upravljanja sistema. Od-
govorite na vsa njegova vprašanja. Upravljavca še pose-
bej opozorite na varnostna navodila, ki jih mora upošte-
vati.

▶ Upravljavca seznanite z nujno potrebnim vzdrževanjem
sistema v skladu s predpisanimi časovnimi intervali.

▶ Upravljavcu izročite vsa njemu namenjena navodila in
druge dokumente naprave, da jih shrani.

▶ Uporabnika opozorite, da izdelka ni mogoče uporabljati
brez zaščitne naprave v kombinaciji z goriščem, ki je
odvisno od zraka v prostoru.

9 Servis, vzdrževanje in popravila

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi priključkov pod
napetostjo (230 V)!

Pri delih na priključkih pod napetostjo (230 V)
obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega
udara.

▶ Pred začetkom del odklopite dovod elek-
tričnega toka do izdelka.

▶ Dovod električnega toka zavarujte pred
ponovnim vklopom.

▶ Preverite, da na priključkih ni prisotne
napetosti.

9.1 Naročanje nadomestnih delov

Originalni nadomestni deli izdelka so certificirani med po-
stopkom preverjanja skladnosti za oznako CE. Če pri vzdr-
ževanju ali popravilu ne uporabite certificiranih originalnih
nadomestnih delov Vaillant, CE skladnost za izdelek ne velja
več. Zato priporočamo obvezno vgradnjo originalnih nado-
mestnih delov Vaillant. Informacije o razpoložljivih originalnih
nadomestnih delih Vaillant lahko dobite na kontaktnem na-
slovu, ki je naveden na zadnji strani.

▶ Če pri vzdrževanju ali popravilu potrebujete nadome-
stne dele, uporabite samo originalne nadomestne dele
Vaillant.

9.2 Zamenjava omrežnega priključnega kabla

Če se poškoduje omrežni priključni kabel izdelka, potem ga
je treba nadomestiti s posebnim priključnim kablom, ki je na
voljo pri proizvajalcu ali njegovi službi za stranke.

▶ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Vaillant.
▶ Zamenjajte okvarjen omrežni priključni kabel.

9.3 Izvajanje vzdrževalnih del

▶ Vsa vzdrževalna dela opravite v sklopu letnega
pregleda/vzdrževanja.

▶ Pred vsemi vzdrževalnimi deli izdelek začasno izključite
(→ stran 14).

▶ Po vzdrževalnih delih izdelek ponovno zaženite
(→ stran 10).

9.3.1 Servisna sporočila

Koda za vzdrže-
vanje

Pomen

M.800 Presežen interval za menjavo filtra

M.801 Presežen interval vzdrževanja

9.3.2 Nega izdelka

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi nepri-
mernih čistil!

▶ Ne uporabljajte razpršil, abrazivnih čistil-
nih sredstev, sredstev za pomivanje oz.
čistil, ki vsebujejo topila ali klor.

▶ Oblogo čistite z vlažno krpo in malo mila brez topila.

9.3.3 Čiščenje ventilov za dovodni in odpadni zrak

▶ Očistite ventile za dovodni in odpadni zrak v bivalnih pro-
storih (→ Navodila za ventile).

9.3.4 Čiščenje ventilatorjev

▶ Očistite ventilatorje.
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9.3.5 Čiščenje toplotnega izmenjevalnika in
nastavka za odvod kondenzata

1. Odprite izdelek. (→ stran 8)
2. Odvijte in odstranite pokrov toplotnega izmenjevalnika.

Previdnost!
Možnost materialne škode na toplotnem
izmenjevalniku zaradi nepravilne uporabe!

Če se z rokami ali predmeti dotikate nepo-
sredno lamel, lahko toplotni izmenjevalnik
poškodujete.

▶ Izvlecite toplotni izmenjevalnik z izvlečnim
trakom.

▶ Ne dotikajte se lamel.

3. Povlecite toplotni izmenjevalnik z izvlečnim trakom iz
vodil v izdelku.

4. Toplotni izmenjevalnik čistite izključno s čisto vodo in
pustite, da se posuši.

5. Z izdelka odvijte sifon za kondenzat.
6. V primeru umazanosti očistite cev za odvod konden-

zata, odtočno korito in sifon za kondenzat.
7. Napolnite sifon za kondenzat (→ stran 7) z vodo.
8. Sifon za kondenzat privijte na izdelek.
9. Vstavite toplotni izmenjevalnik v vodila in ga potisnite

nazaj v izdelek.
10. Namestite in privijte pokrov toplotnega izmenjevalnika.
11. Zaprite izdelek. (→ stran 10)

9.3.6 Čiščenje elementa za zaščito proti
zmrzovanju

1. Odprite izdelek. (→ stran 8)

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi nepravil-
nega čiščenja!

Voda in druge tekočine lahko poškodujejo
element za zaščito proti zmrzovanju.

▶ Element za zaščito proti zmrzovanju či-
stite izključno s sesalnikom za prah.

2. Očistite element za zaščito proti zmrzovanju.
– Sesalnik za prah

3. Zaprite izdelek. (→ stran 10)

9.3.7 Vzdrževanje filtra

Demontaža filtrov

3

2

1

4

1. Odstranite sprednjo loputo (4), tako da pritisnete držala
za prijem.

2. Izvlecite oba filtrirna čepa (3).
3. Iz izdelka izvlecite filter dovodnega zraka (1) in filter

odpadnega zraka (2).

4. Preverite, ali so filtri umazani.
– Priporočeni pregledi: na 6 mesecev
1 / 2
Stopnja umazanosti: Filter je rahlo umazan

Previdnost!
Možnost materialne škode zaradi ne-
pravilnega čiščenja filtrov!
Voda in druge tekočine lahko poškodu-
jejo filtre in izdelek.
▶ Filtre čistite izključno s sesalnikom za

prah.

▶ Očistite filtre.
– Sesalnik na najnižji stopnji

2 / 2
Stopnja umazanosti: Filter je močno umazan
Dnevi obratovanja: ≥ 365 d
Dosežen je interval za menjavo: Najmanj enkrat letno
▶ Vedno zamenjajte vse filtre v sistemu.

– Filter odpadnega zraka: Razred filtra G4
– Filter dovajanega zraka: Razred filtra F7/F9
– Filter ventila odpadnega zraka

▶ Pazite, da bodo filtri ustrezno poravnani.
– Napisi na filtrih in vstavni položaji

Vgradnja filtrov
5. Vstavite filtre v izdelek.
6. Namestite filtrirne čepe na filtre.

Ponastavitev dnevov filtriranja
7. Vklopite izdelek. (→ stran 10)
8. Istočasno pritisnite tipki + , da

preklopite na meni.
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9. Pomaknite se do menija Ponastavitve → Ponastavitev
dni do vz. filtra..

10. Ponastavite dneve filtriranja.
11. Zapustite meni s tipko .

12. Pritrdite sprednjo loputo.

10 Prepoznavanje in odprava motenj,
napak in sporočil o zasilnem delovanju

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi priključkov pod
napetostjo (230 V)!

Pri delih na priključkih pod napetostjo (230 V)
obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega
udara.

▶ Pred začetkom del odklopite dovod elek-
tričnega toka do izdelka.

▶ Dovod električnega toka zavarujte pred
ponovnim vklopom.

▶ Preverite, da na priključkih ni prisotne
napetosti.

▶ V primeru motenj, sporočil o napakah (F.XXX) ali sporočil
o zasilnem delovanju (Lhm. XXX), postopajte v skladu s
preglednicami v prilogi.
Odpravljanje napak (→ stran 17)
Sporočila o napakah (→ stran 18)
Sporočila o zasilnem delovanju (→ stran 19)

11 Servisna služba

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si

12 Izklop

Nevarnost!
Nevarnost za zdravje zaradi preklopa iz-
delka v stanje mirovanja!

Če izdelek izključite, funkcija zaščite proti
zmrzovanju ni več aktivna. Zaradi tega se
poveča nevarnost nastanka vlage in plesni.

▶ Izdelek izklopite le v nujnih primerih.

▶ Izdelek izklopite le za dokončno demon-
tažo.

12.1 Začasni izklop izdelka

▶ Povlecite omrežni priključni vtič iz varnostne vtičnice
(230 V) ali izključite izdelek na zaščitnem stikalu nape-
ljave (odvisno od države).

12.2 Trajni izklop izdelka

▶ Povlecite omrežni priključni vtič iz varnostne vtičnice
(230 V) ali izključite izdelek na zaščitnem stikalu nape-
ljave (odvisno od države).

▶ Demontirajte izdelek in pripadajočo opremo.

13 Recikliranje in odstranjevanje

Vaš izdelek je v veliki meri izdelan iz materialov, ki so pri-
merni za recikliranje.

Odstranjevanje embalaže
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev embalaže.

Odstranjevanje izdelka in opreme
▶ Izrabljene filtre odstranite med gospodinjske odpadke.
▶ Izdelka in opreme (razen filtrov) ni dovoljeno odstranje-

vati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
▶ Poskrbite za pravilno odstranjevanje izdelka in opreme.
▶ Upoštevajte vse ustrezne predpise.
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Dodatek

A Tehnični podatki

VAR 260/4 VAR 260/4 E VAR 360/4 VAR 360/4 E

Širina 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm

Globina 631 mm 631 mm 631 mm 631 mm

Višina 885 mm 885 mm 885 mm 885 mm

Izdelek z embalažo 52,3 kg 56,3 kg 52,5 kg 56,5 kg

Izdelek brez embalaže/pripravljen za uporabo 41 kg 45 kg 41,2 kg 45,2 kg

Nazivna napetost/najvišja napetost na krmilnem tokokrogu 230 V 230 V 230 V 230 V

Omrežna frekvenca 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Varovalka, počasna 4 A 4 A 4 A 4 A

Moč 22 … 170 W 22 … 170 W 41 … 342 W 41 … 342 W

Maks. moč s funkcijo zaščite pred zmrzovanjem 1.170 W 1.170 W 1.842 W 1.842 W

Poraba toka 0,74 A 0,74 A 1,5 A 1,5 A

Minimalni prerez priključne napeljave ≥ 1,5 mm² ≥ 1,5 mm² ≥ 1,5 mm² ≥ 1,5 mm²

Razred zaščite 1 1 1 1

Stopnja zaščite IP10B IP10B IP10B IP10B

⌀ območja priključka za zrak (znotraj) 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm

⌀ območja priključka za zrak (zunaj) 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm

Material toplotnega izmenjevalnika Polisti-
rol/aluminijasta
mreža

Polisti-
rol/aluminijasta
mreža

Polisti-
rol/aluminijasta
mreža

Polisti-
rol/aluminijasta
mreža

Maks. volumenski pretok zraka 260 m³/h 260 m³/h 360 m³/h 360 m³/h

Preostali tlak črpanja pri maks. volumskem pretoku zraka 180 Pa 180 Pa 200 Pa 200 Pa

specifična moč 0,3 W/(m
3
/h)

pri 200 m
3
/h,

100 Pa

0,3 W/(m
3
/h)

pri 200 m
3
/h,

100 Pa

0,38 W/(m
3
/h)

pri 277 m
3
/h,

100 Pa

0,38 W/(m
3
/h)

pri 277 m
3
/h,

100 Pa

Filtrski razred dovodnega zraka F7/F9 F7/F9 F7/F9 F7/F9

Filtrski razred odpadnega zraka G4 G4 G4 G4

Površina filtra 0,9 m² 0,9 m² 0,9 m² 0,9 m²

Stopnja zagotavljanja toplote 85 % 81 % 83 % 80 %

Temperaturno razmerje na strani dovodnega zraka po
standardu EN 13141-7

85 % 79 % 83 % 75 %

Aktivna zaščita proti zmrzovanju (preprečuje zamrzovanje
oz. ponovno odtaja kondenzat)

≤ −3 ℃ ≤ −4 ℃ ≤ −3 ℃ ≤ −4 ℃

Maks. temperatura delovanja 40 ℃ 40 ℃ 40 ℃ 40 ℃

Zvočna moč na stopnji 1 45 dB(A) 45 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)

Zvočna moč na stopnji 2 48 dB(A) 48 dB(A) 53 dB(A) 53 dB(A)

Zvočna moč na stopnji 3 53 dB(A) 53 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A)

maks. zvočna moč 59 dB(A) 59 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A)

Temperatura okolice 5 … 40 ℃ 5 … 40 ℃ 5 … 40 ℃ 5 … 40 ℃
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A.1 Dimenzije

A.1.1 Pogled od spredaj

Ø 180 
  (4x)

88
5

48

A.1.2 Pogled z bočne strani

631

A.1.3 Pogled z zadnje strani

93
5

A.1.4 Pogled od spodaj

190

15
6
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A.1.5 Pogled od zgoraj

595

300

15
4

28
4

A.1.6 Dimenzije montažnega nosilca

3225

32 25

204

270
9
7

10 3
010

3
0

B Odpravljanje napak

Napaka Vzrok Ukrep

Izdelek ne deluje. Omrežno napajanje je prekinjeno. Ukrepi niso potrebni. Izdelek se samodejno vključi,
ko je omrežno napajanje ponovno zagotovljeno. Vse
nastavitve se ohranijo.

Raven hrupa izdelka je
povečana (tudi pri naj-
nižji stopnji ventilatorja).

V dovodnih in odvodnih ceveh ni dušilcev zvoka ali
so nameščeni napačni (prekratki) dušilci zvoka.
Komponenta sistema (npr. ventilatorji, toplotni izme-
njevalnik) so v okvari.
Komponenta sistema (npr. ventilatorji, toplotni izme-
njevalnik) so močno umazane.
Ventilator obratuje z največjim številom vrtljajev.

Vgradite dušilce zvoka v skladu z načrtom sistema.
Pri najnižjih stopnjah ventilatorja zmanjšajte volu-
menski pretok zraka.
Zamenjajte komponente sistema v okvari.
Očistite umazane komponente sistema.
Preverite, ali so tlačne cevi prepognjene.

Ni/premajhna količina
dovodnega in odpa-
dnega zraka.

Filtri so izjemno umazani.
Ventili dovodnega ali odpadnega zraka so preveč
zaprti.
Cev odpadnega ali dovodnega zraka je zamašena.
Rešetka za dovod zraka ne omogoča dovolj velikega
dotoka zraka.
Speljava kablov ni v redu.
Ventilator je v okvari.

Očistite filtre.
Odprite ventile za dovodni ali odpadni zrak.
Na novo nastavite sistem.
Očistite cevi za dovodni in odpadni zrak.
Uporabite rešetko, ki omogoča večji dovod zraka.
Preverite speljavo kablov.
Po potrebi zamenjajte ventilator.

Poletno obvodno delova-
nje ne deluje.

Funkcija obvoda ni aktivna ali načrtovano število dni
za poletno delovanje je poteklo.
Temperaturni senzor je nameščen v napačnem
položaju.
Okvara mehanizma za nastavljanje položaja lopute
in ali motorja za obvod.
Motor za obvod je napačno priključen.

Aktivirajte funkcijo obvoda oz. nastavite načrtovano
število dni delovanja.
Temperaturni senzor namestite v pravilen položaj.
Preverite in po potrebi zamenjajte mehanizem za
nastavljanje položaja lopute in ali motor za obtok.
Preverite vtične povezave z motorčkom lopute.
Preverite tipala.

Hrup v odvodu konden-
zata.

Sifon za kondenzat ni pravilno priključen. Pravilno priključite sifon za kondenzat.

Z izdelka kaplja voda. Cevi za odpadni in dovodni zrak niso neprepustno
izolirane.

Neprepustno izolirajte cevi za odpadni in dovodni
zrak.
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Napaka Vzrok Ukrep

Dovodni zrak je prehla-
den.

Tok odpadnega in dovodnega zraka nista uravnote-
žena.
Napačen položaj lopute ali okvara motorja za obvod.

Nastavite izdelek.
Preverite loputo in motor.
Očistite loputo.
Po potrebi zamenjajte obvod.

Ni dovodnega ali od-
padnega zraka (deluje
samo en ventilator).

Zaščita proti zmrzovanju je vključena.
Če je zunanja temperatura pod −3° C, ni motenj.
Če je temperatura izhodnega zraka nad 3 °C, je
senzor za zaščito pred zmrzovanjem v okvari.

Preverite upornost senzorja za zaščito pred zmrzo-
vanjem.
Po potrebi zamenjajte senzor za zaščito pred zmrzo-
vanjem.

Smrad in neprijetne
vonjave vdirajo v druge
prostore.

Odprtini za dovodni in odpadni zrak sta nameščeni
preblizu ena drugi.

Povečajte razmik med odprtinama za dovodni in
odpadni zrak.

Prenos hrupa med pro-
stori.

Dušilec zvoka ni vgrajen. Namestite T-dušilec zvoka in na novo nastavite
izdelek.

Načrtovan volumenski
pretok zraka ob zagonu
ni dosežen.

Napeljava ni neprepustno zatesnjena. Preverite tesnjenje vse povezav.

Hrup po menjavi ventila-
torja.

Ventilatorji so napačno vgrajeni. Preverite vgradno lego ventilatorjev.

C Sporočila o napakah

Koda na-
pake

Vzrok Ukrep

F.800 Funkcije zaščite proti zmrzovanju ni
mogoče zagotoviti.

S preizkusom senzorja/delovanja preverite delovanje senzorjev zunanje
temperature zraka in temperature izhodnega zraka. Po potrebi zamenjajte en
ali oba senzorja.

F.801 Aktivna je zaščita toplotnega izmenjeval-
nika.

Izdelek se samodejno izključi za eno uro.
Nato preverite, ali je toplotni izmenjevalnik zamrznjen in ga po potrebi oči-
stite.

F.802 Prišlo je do izpada ventilatorja odpa-
dnega zraka.

Preverite ventilator odpadnega zraka in ga po potrebi zamenjajte.

F.803 Prišlo je do izpada ventilatorja dovo-
dnega zraka.

Preverite ventilator dovodnega zraka in ga po potrebi zamenjajte.

F.804 Temperatura dovodnega zraka je pre-
nizka (temperatura zraka, ki doteka v
prostor, je nižja od 6 °C).

Preverite toplotni izmenjevalnik glede pravilnega delovanja in puščanja ter
ga po potrebi zamenjajte

F.805 Temperatura zraka, ki doteka v izdelek,
je previsoka (> 60 °C).

Preverite delovanje funkcije zaščite pred zmrzovanjem in jo po potrebi zame-
njajte.

F.806 Funkcija zaščite pred zmrzovanjem je v
okvari.

Preverite delovanje funkcije zaščite pred zmrzovanjem in jo po potrebi zame-
njajte.
Delovanje je zagotovljeno s standardno zaščito pred zmrzovanjem.

F.807 Prišlo je do izpada senzorja diferenč-
nega tlaka (dovodni zrak).

Preverite delovanje senzorja diferenčnega tlaka (dovodni zrak) in ga po
potrebi zamenjajte.

F.808 Prišlo je do izpada senzorja diferenč-
nega tlaka (izhodni zrak).

Preverite delovanje senzorja diferenčnega tlaka (izhodni zrak) in ga po po-
trebi zamenjajte.

F.809 Prišlo je do izpada senzorja temperature
zunanjega zraka.

Preverite delovanje senzorja temperature zunanjega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

F.810 Prišlo je do izpada senzorja temperature
izhodnega zraka.

Preverite delovanje senzorja temperature izhodnega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

F.811 Prišlo je do izpada senzorja temperature
dovodnega zraka.

Preverite delovanje senzorja temperature dovodnega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

F.812 Prišlo je do izpada senzorja temperature
odpadnega zraka.

Preverite delovanje senzorja temperature odpadnega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

F.813 Ventilator odpadnega zraka je premaj-
hen.

Preverite priključek ventilatorja, velikost ventilatorja in moč ventilatorja. Ob-
staja dve velikosti ventilatorjev, in sicer za majhno (do 260 m³/h) ter veliko
(do 360 m³/h) prezračevalno napravo za bivalne prostore.
Po potrebi zamenjajte ventilator.
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Koda na-
pake

Vzrok Ukrep

F.814 Ventilator za dovodni zrak je premajhen. Preverite priključek ventilatorja, velikost ventilatorja in moč ventilatorja. Ob-
staja dve velikosti ventilatorjev, in sicer za majhno (do 260 m³/h) ter veliko
(do 360 m³/h) prezračevalno napravo za bivalne prostore.
Po potrebi zamenjajte ventilator.

F.815 Prišlo je do izpada senzorja vlažnosti
odpadnega zraka.

Preverite delovanje senzorja vlažnosti odpadnega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

F.816 Ventilatorji so napačno priključeni. Preverite, ali so ventilatorji pravilno priključeni.

D Sporočila o zasilnem delovanju

Koda za
zasilno
delovanje

Vzrok Ukrep

Lhm.801 Prišlo je do izpada senzorja temperature
odpadnega zraka.

Preverite delovanje senzorja temperature odpadnega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

Lhm.802 Prišlo je do izpada senzorja temperature
izhodnega zraka.

Preverite delovanje senzorja temperature izhodnega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

Lhm.803 Prišlo je do izpada senzorja temperature
dovodnega zraka.

Preverite delovanje senzorja temperature dovodnega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

Lhm.804 Prišlo je do izpada senzorja temperature
zunanjega zraka.

Preverite delovanje senzorja temperature zunanjega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

Lhm.805 Prišlo je do izpada senzorja vlažnosti
odpadnega zraka.

Preverite delovanje senzorja vlažnosti odpadnega zraka in ga po potrebi
zamenjajte.

Lhm.806 Temperatura dovodnega zraka je pre-
nizka.

Preverite toplotni izmenjevalnik glede pravilnega delovanja in puščanja ter
ga po potrebi zamenjajte.

Lhm.807 Izpad senzorja kakovosti zraka. Preverite delovanje senzorjev kakovosti zraka in jih po potrebi zamenjajte.

Lhm.810 Ni povezave s 4-stopenjskim stikalom. Aktivirajte 4-stopenjsko stikalo v meniju Servisni nivo → Konfiguracija →
Stopenjsko stikalo.
Preverite delovanje 4-stopenjskega stikala ter ga po potrebi zamenjajte.

Lhm.811 Prišlo je do izpada senzorja diferenč-
nega tlaka (dovodni zrak).

Preverite delovanje senzorja diferenčnega tlaka (dovodni zrak) in ga po
potrebi zamenjajte.

Lhm.812 Prišlo je do izpada senzorja diferenč-
nega tlaka (izhodni zrak).

Preverite delovanje senzorja diferenčnega tlaka (izhodni zrak) in ga po po-
trebi zamenjajte.

Lhm.815 Zahtevani volumenski pretok (dovodni
zrak) ni bil dosežen.

Preverite priključek ventilatorja, velikost ventilatorja in moč ventilatorja. Ob-
staja dve velikosti ventilatorjev, in sicer za majhno (do 260 m³/h) ter veliko
(do 360 m³/h) prezračevalno napravo za bivalne prostore.
Po potrebi zamenjajte ventilator.

Lhm.816 Zahtevani volumenski pretok (izhodni
zrak) ni bil dosežen.

Preverite priključek ventilatorja, velikost ventilatorja in moč ventilatorja. Ob-
staja dve velikosti ventilatorjev, in sicer za majhno (do 260 m³/h) ter veliko
(do 360 m³/h) prezračevalno napravo za bivalne prostore.
Po potrebi zamenjajte ventilator.

Lhm.817 Funkcija zaščite pred zmrzovanjem je v
okvari.

Preverite delovanje funkcije zaščite pred zmrzovanjem in jo po potrebi zame-
njajte.
Delovanje je zagotovljeno s standardno zaščito pred zmrzovanjem.
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E Pregled servisnega nivoja

Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška na-
stavitev

Nastavitev

min. maks.

Servisni nivo →

Vnesite kodo 00 99 1 (koda inštalaterja 17) 00

Servisni nivo → Seznam napak →

F. XXX – F.XXX
1) Brisanje

Servisni nivo → Testni meni → Statistika →

Obratovalne ure trenutna vrednost h

Obrat. ure pasiv. hlaj. trenutna vrednost h

Ure rekuper. toplote trenutna vrednost h

Obrat. ure Standard WT trenutna vrednost h

Obrat. ure Entalpija WT trenutna vrednost h

Obrat. ure FZZ trenutna vrednost h

Prekl. cikel FZZ trenutna vrednost

Obrat. ure ventilatorja za izhodni
zrak

trenutna vrednost h

Obrat. ure ventilatorja za dovodni
zrak

trenutna vrednost h

Koraki obvoda trenutna vrednost

Preklop. cikel obvoda trenutna vrednost

Število vklopov trenutna vrednost

Servisni nivo → Testni meni → Testni programi

P.01 Test obvoda Da, Ne Ne

P.02 Test zaščite pred zmrzov. Da, Ne Ne

Servisni nivo → Testni meni → Test senz./aktuat. →

T.01 Funk. zašč. pred zmrz. Vklop, Izklop Izklop

T.03 Temperatura zunanjega
zraka

−50 60 ℃ 0,5 0

T.04 Temperatura odpadnega
zraka

−50 60 ℃ 0,5 0

T.05 Temperatura dovodnega
zraka

−50 60 ℃ 0,5 0

T.06 Temperatura odhodnega
zraka

−50 60 ℃ 0,5 0

T.07 Vlažnost odhodnega zraka 0 100 % 0,5 0

T.08 Interna nast. vr. dovodnega
zraka

0 400 m³/h 1 0

T.09 Interna dej. vr. dovodnega
zraka

0 400 m³/h 1 0

T.10 Število vrtljajev dovodnega
zraka

0 5000 vrt/mín 1 0

T.11 Interna nast. vr. odhodnega
zraka

0 400 m³/h 1 0

T.12 Interna dej. vr. odhodnega
zraka

0 400 m³/h 1 0

T.13 Število vrtljajev odhodnega
zraka

0 5000 vrt/mín 1 0

1)
Seznami napak so prisotni in jih je mogoče izbrisati le v primeru, da je prišlo do napak.
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Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška na-
stavitev

Nastavitev

min. maks.

T.14 Senzor kakovosti zraka 1 0 5000 ppm 1 0

T.15 Senzor kakovosti zraka 2 0 5000 ppm 1 0

T.17 Položaj lopute obvoda odprta, zaprta, polo-
vično odprta

Izklop

T.18 LED stopenjsko stikalo Vklop, Izklop Izklop

T.19 Alarmni signal Vklop, Izklop Izklop

Servisni nivo → Konfiguracija →

Jezik Trenutni jezik Deutsch
English
Français
Italiano
Dansk
Español
Svenska
Polski
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Magyar
Slovenský
Čeština

English

Kontaktni podatki Telefonska št. 0–9

Višina namestitve −200 2000 m 50 100

Nazivni vol. pretok (VAR 260/4) 115 200 m³/h 5

Nazivni vol. pretok (VAR 360/4) 175 280 m³/h 5

Vol. tok pri intenzivnem prezr. 120 130 % 1 130

Volumski tok pri prez. z manjšo
močjo

60 80 % 1 70

Neuravnoteženost odpadnega
zraka

−20 20 % 1 5

Popr. nazivn. vol. toka odpadnega
zraka

−40 40 % 1 0

Popr. nazivn. vol. toka dovodnega
zraka

−40 40 % 1 0

Popr. intenziv. vol. odpadnega
zraka

−40 40 % 1 0

Popr. intenziv. vol. dovodnega
zraka

−40 40 % 1 0

Popr. zmanj. vol. toka odpadnega
zraka

−40 40 % 1 0

Popr. zmanj. vol. toka dovodnega
zraka

−40 40 % 1 0

Tip toplotnega izmenjevalnika Standarden, entalpija Standardno

Funkcija zaščite pred zmrzova-
njem

ni na voljo, električen,
hidravličen

ni na voljo

Zračni/zemeljski kolektor ni na voljo, na voljo ni na voljo

Temp. razl. obvoda 0 25 ℃ 0,5 10

Tlačno stikalo ni na voljo, na voljo ni na voljo

Stopenjsko stikalo ni na voljo, na voljo ni na voljo

Senzor kakovosti zraka 0 2 1 0

min. vrednost CO2 350 600 ppm 50 450
1)

Seznami napak so prisotni in jih je mogoče izbrisati le v primeru, da je prišlo do napak.
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Nivo za nastavitve Vrednosti Enota Korak, izbira Tovarniška na-
stavitev

Nastavitev

min. maks.

maks. vrednost CO2 800 2000 ppm 50 1200

U-vrednost 0,2 2,5 W/(m
2
K) 0,1 1,5

Min. vlažnost zraka 30 40 % 2 38

Maks. vlažnost zraka 50 70 % 2 68

Verzija programske opreme Se zgolj prikaže

Tip naprave 1 4 1

Servisni nivo → Ponastavitve →

Tovarn. nastavitve Da, Ne Ne

Ponastavitev dni do vzdrževanja Da, Ne Ne

Ponastavitev ventilatorja za izho-
dni zrak

Da, Ne Ne

Ponast. ventilatorja za dovodni
zrak

Da, Ne Ne

Ponastavitev FSE Da, Ne Ne

Ponastavitev obtoka Da, Ne Ne

Servisni nivo → Zagon čarov. za namestitev →

Jezik Deutsch
English
Français
Italiano
Dansk
Español
Svenska
Polski
Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Magyar
Slovenský
Čeština

English

Višina namestitve −200 2000 m 50 100

Nazivni vol. pretok (VAR 260/4) 115 200 m³/h 5

Nazivni vol. pretok (VAR 360/4) 175 280 m³/h 5

Popr. nazivn. vol. toka izhodnega
zraka

−40 40 % 1 0

Popr. nazivn. vol. toka dovodnega
zraka

−40 40 % 1 0

Tip toplotnega izmenjevalnika Standarden, entalpija Standardno

Tip funkcije zaščite pred zmrzova-
njem

ni na voljo, električen,
hidravličen

ni na voljo

Zračni/zemeljski kolektor ni na voljo, na voljo ni na voljo

Tlačno stikalo ni na voljo, na voljo ni na voljo

Stopenjsko stikalo ni na voljo, na voljo ni na voljo

Senzor kakovosti zraka 0 2 1 0

U-vrednost 0,2 2,5 W/(m
2
K) 0,1 1,5

Kontaktni podatki Telefonska št. 0–9

Zaključim čarovnika za namesti-
tev?

Da, Nazaj

1)
Seznami napak so prisotni in jih je mogoče izbrisati le v primeru, da je prišlo do napak.
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