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Varnost 1
1 Varnost
1.1 Namenska uporaba
V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe lahko pride do
poškodb na izdelku in drugih
materialnih sredstvih.
Izdelek je dovoljeno uporabljati
izključno za krmiljenje stanovanjskih prezračevalnih naprav
VAR 60/1 D oz. VAR 60/1 DW.
Za namensko uporabo je treba:
– upoštevati priložena navodila
za uporabo izdelka ter za vse
druge komponente sistema
– upoštevati vse pogoje za servisiranje in vzdrževanje, ki so
navedeni v navodilih.
Tega izdelka ne smejo uporabljati otroci do 8 leta starosti ter
osebe z omejenimi fizičnimi,
senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe brez izkušenj in/ali znanja, razen če jih
nadzoruje usposobljena oseba
ali jih je usposobljena oseba poučila o varni uporabi izdelka in
jih seznanila z možnimi nevarnostmi pri uporabi. Otroci se ne
smejo igrati z izdelkom. Otroci
ne smejo brez nadzora izvajati
postopkov čiščenja in vzdrževanja.
Vsaka drugačna uporaba od
načinov, ki so opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba
0020237951_04 Navodila za uporabo

izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi drugačni načini
uporabe, predvsem v komercialne ali industrijske namene,
veljajo za neustrezne.
Pozor!
Vsakršna zloraba je prepovedana.
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2 Napotki k dokumentaciji
2 Napotki k dokumentaciji
2.1 Upoštevajte pripadajočo
dokumentacijo

Svetilne diode na zaslonu izdelka sporočajo prekoračitev predhodno nastavljenih mejnih vrednosti ter potrebno čiščenje
zračnega filtra.

▶

3.1 Upravljalni elementi

▶

Obvezno upoštevajte vsa navodila za
uporabo, ki so priložena komponentam
sistema.
Upoštevajte navodila v priponki, ki so
specifična za posamezno državo Country Specifics.
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2.2 Shranjevanje dokumentacije

▶

Shranite ta navodila in vso pripadajočo
dokumentacijo, da bodo na razpolago
za nadaljnjo uporabo.

1

Izdelek – številka artikla
VAZ CPC
VAZ CPCW

0020236367
0020236368

2
3

3 Opis izdelka
Izdelek je regulator za stanovanjske
prezračevalne naprave VAR 60/1 D in
VAR 60/1 DW. Regulator ročno ali v eni
izmed samodejnih vrst delovanja krmili
posamezno stanovanjsko prezračevalno napravo ali sistem stanovanjskih
prezračevalnih naprav.
Kabelski regulator VAZ CPC je mogoče
uporabljati s kabelskimi stanovanjskimi
prezračevalnimi napravami VAR 60/1 D.

1
2

11

3

10

2.3 Veljavnost navodil
Ta navodila veljajo izključno za:

13
12

4
5
6

9

Svetilna dioda:
prekoračena
mejna vrednost
za zračno vlago
Svetilna dioda:
čiščenje filtra
Svetilna dioda:
prekoračena
mejna vrednost
za CO₂
Način Eco
Samodejni način
Prečno prezračevanje (prezračevanje z nadrejeno napravo)

7

6

7
8
9

10
11
12
13
14

5

4

Odzračevanje
Prezračevanje
Prečno prezračevanje (odzračevanje z nadrejeno napravo)
Ročni način
Hitrost prezračevanja
Prikaz: hitrost
prezračevanja
Mejna vrednost
za zračno vlago
Prikaz: mejna
vrednost za
zračno vlago

3.2 Podatki na tipski tablici
Podatki na tipski tablici

Brezžični regulator VAZ CPCW je mogoče
uporabljati z brezžičnimi stanovanjskimi
prezračevalnimi napravami VAR 60/1 DW.

Pomen
Preberite navodila za
namestitev in vzdrževanje!
Razred zaščite II

Regulator ima tudi senzorje za nadzor
– svetlosti v prostoru,
– zračne vlage in
– vsebnosti CO₂ v notranjem zraku.

VAZ CPC /
VAZ CPCW

Regulator v primeru prekoračenih mejnih
vrednosti zažene prezračevanje v skladu z
izbrano vrsto delovanja:

1/N, 220–240 V,
50 Hz
Pmax
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8

Oznaka tipa (kabelska/brezžična različica)
dopustna omrežna
napetost in frekvenca
Nazivna moč

Navodila za uporabo 0020237951_04

Delovanje 4
3.3 Oznaka CE

4.3 Načini delovanja
4.3.1 Samodejni način

Oznaka CE potrjuje, da izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve veljavnih direktiv v
skladu s podatki na tipski ploščici.
Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri
proizvajalcu.

4 Delovanje
4.1 Zagon
Regulator je pripravljen na delovanje, ko je
povezan z nadrejeno stanovanjsko prezračevalno napravo in priključen na električno
napajanje. Za zagon regulatorja se obrnite
na svojega inštalaterja.

4.2 Upravljanje
Upravljanje stanovanjskih prezračevalnih
naprav in izbira vrst delovanja ter funkcij
poteka prek tipk na izdelku.
Če pritisnete eno izmed tipk za izbiro vrste
delovanja, 10 sekund pulzirajoče utripajo
tipke, ki jih je v tej vrsti delovanja mogoče
aktivirati. Če v 10 sekundah ne sledi nadaljnji vnos, se osvetlitev ozadja tipk izklopi, da se porabi manj energije. Ob pritisku na poljubno tipko se osvetlitev ozadja
tipk spet vklopi.
Če 10 sekund po pritisku tipke za izbiro
ročnega načina ne sledi vnos (hitrost prezračevanja, prezračevanje/odzračevanje,
prečno prezračevanje), stanovanjske prezračevalne naprave preklopijo v način eco.

V samodejnem načinu delovanja izmenično odzračite in prezračite priključene
stanovanjske prezračevalne naprave v intervalih po 70 sekund pri najnižji hitrosti
prezračevanja. Regenerator v stanovanjski prezračevalni napravi ob odzračevanju
shranjuje toploto zraka v stanovanju in jo
ob prezračevanju vrača v zunanji zrak, ki
doteka v stanovanje.
Svetlobni senzor v regulatorju nadzira svetlost v prostoru. Glede na svetlost se vklopi
nočni ali dnevni način.
Senzorji v regulatorju nadzorujejo zračno
vlago in vsebnost CO₂ v zraku. Stanovanjske prezračevalne naprave v primeru prekoračenih mejnih vrednosti začnejo zmanjševati zračno vlago oz. vsebnost CO₂:
– Izmenjava zraka v dnevnem načinu poteka z izmenjavanjem odzračevanja in
prezračevanja s srednjo hitrostjo prezračevanja. Pri tem regenerator v stanovanjski prezračevalni napravi ob odzračevanju shranjuje toploto zraka v stanovanju in jo ob prezračevanju vrača v
zunanji zrak, ki doteka v stanovanje.
– Izmenjava zraka v nočnem načinu poteka s prečnim prezračevanjem v eno
smer (prezračevanje z nadrejeno napravo) pri najnižji hitrosti prezračevanja,
da je hrup čim manjši.
Ko so trenutne vrednosti spet za pet odstotkov nižje od mejnih, se stanovanjske
prezračevalne naprave vrnejo v običajni
način delovanja.
Mejno vrednost za zračno vlago je mogoče
prilagoditi v treh stopnjah s pomočjo tipk
na regulatorju.

Povratni signal:
– Ob vklopu samodejnega načina svetilna
dioda na nadrejeni napravi enkrat utripne belo in rdeče.

0020237951_04 Navodila za uporabo
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4 Delovanje
– Dokler so prednastavljene mejne vrednosti prekoračene, svetilna dioda na
nadrejeni napravi sveti rdeče.
Navodilo
Izberite način eco, da bo tudi v primeru močnega vetra zagotovljeno
ustrezno prezračevanje in ustrezna
regulacija zračne vlage.

Povratni signal:
– Ob vklopu načina eco svetilna dioda na
nadrejeni napravi enkrat utripne rdeče.
– Dokler je način eco aktiven, svetilna
dioda na nadrejeni napravi enkrat na
minuto utripne belo in rdeče.
– Dokler so prednastavljene mejne vrednosti prekoračene, svetilna dioda na
nadrejeni napravi sveti rdeče.

4.3.2 Način Eco

4.3.3 Ročno delovanje

V načinu eco je funkcija prezračevanja
izklopljena in lamele za zaščito proti vetru
na stanovanjskih prezračevalnih napravah
so zaprte.

V ročnem načinu delovanja izmenično odzračite in prezračite priključene stanovanjske prezračevalne naprave v intervalih po
70 sekund. Pri tem lahko v več stopnjah
prilagodite hitrost prezračevanja. Regenerator v stanovanjski prezračevalni napravi
ob odzračevanju shranjuje toploto zraka v
stanovanju in jo ob prezračevanju vrača v
zunanji zrak, ki doteka v stanovanje.

Svetlobni senzor v regulatorju nadzira svetlost v prostoru. Glede na osvetljenost se
vklopi nočni ali dnevni način.
Senzorji v regulatorju nadzorujejo zračno
vlago in vsebnost CO₂ v notranjem zraku.
Stanovanjske prezračevalne naprave v primeru prekoračenih mejnih vrednosti začnejo zmanjševati zračno vlago oz. vsebnost CO₂:

Med ročnim načinom delovanja je nadzor s
senzorji izklopljen.

Povratni signal:

– Po izbiri hitrosti prezračevanja v ročnem
– Izmenjava zraka v dnevnem načinu ponačinu svetilna dioda na nadrejeni nateka z izmenjavanjem odzračevanja in
pravi večkrat utripne v beli barvi (enkrat
prezračevanja s srednjo hitrostjo preza vsako stopnjo prezračevanja).
zračevanja. Pri tem regenerator v staNavodilo
novanjski prezračevalni napravi ob odIzberite način eco, da bo tudi v prizračevanju shranjuje toploto zraka v stameru močnega vetra zagotovljeno
novanju in jo ob prezračevanju vrača v
ustrezno prezračevanje in ustrezna
zunanji zrak, ki doteka v stanovanje.
regulacija zračne vlage.
– Izmenjava zraka v nočnem načinu poteka s prečnim prezračevanjem v eno
4.3.3.1 Prezračevanje/odzračevanje
smer (prezračevanje z nadrejeno napravo) pri najnižji hitrosti prezračevanja, V ročnem načinu je mogoče aktivirati funkda je hrup čim manjši.
cijo prezračevanje ali odzračevanje. Stanovanjske prezračevalne naprave pri tem
Ko so trenutne vrednosti spet za pet odtrajno delujejo z najvišjo hitrostjo prezračestotkov nižje od mejnih, se stanovanjske
prezračevalne naprave vrnejo v stanje mi- vanja.
rovanja.

Pri aktiviranem prezračevanju vse stanoMejno vrednost za zračno vlago je mogoče vanjske prezračevalne naprave trajno dovajajo svež zunanji zrak v notranje proprilagoditi v treh stopnjah s pomočjo tipk
store. Pri tem regeneratorji v stanovanjskih
na regulatorju.
prezračevalnih napravah po potrebi od-
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Delovanje 4
dajajo shranjeno toploto v zunanji zrak, ki
doteka v stanovanje.
Pri aktiviranem odzračevanju vse stanovanjske prezračevalne naprave trajno odvajajo notranji zrak iz stanovanja.

Povratni signal:
– Ob vklopu prezračevanja/odzračevanja
svetilna dioda na nadrejeni napravi enkrat utripne rdeče in po treh sekundah
še enkrat rdeče.
– Dokler je prezračevanje/odzračevanje
aktivno, svetilna dioda na nadrejeni napravi enkrat na minuto utripne rdeče.
Navodilo
Za omogočanje boljše izmenjave
zraka je smiselno, da pri vklopljenem prezračevanju/odzračevanju
tudi odprete okna.

4.3.3.2 Prečno prezračevanje
V ročnem načinu je mogoče aktivirati funkcijo prečno prezračevanje. Stanovanjske
prezračevalne naprave pri tem trajno delujejo z najnižjo hitrostjo prezračevanja.
Pri vklopljenem prečnem prezračevanju
stanovanjske prezračevalne naprave
trajno ustvarjajo zračni tok. Smer zračnega toka je mogoče upravljati z obema
tipkama:
– Nadrejena in z njo sinhronizirane stanovanjske prezračevalne naprave odzračujejo, medtem ko vse druge stanovanjske prezračevalne naprave prezračujejo.
– Nadrejena in z njo sinhronizirane stanovanjske prezračevalne naprave prezračujejo, medtem ko vse druge stanovanjske prezračevalne naprave odzračujejo.

Povratni signal:
– Ob vklopu prečnega prezračevanja svetilna dioda na nadrejeni napravi dvakrat
utripne rdeče in po treh sekundah ponovno dvakrat rdeče.

0020237951_04 Navodila za uporabo

– Dokler je prečno prezračevanje aktivno,
svetilna dioda na nadrejeni napravi enkrat na minuto utripne rdeče.

4.4 Funkcije
4.4.1 Zračna vlaga
Mejno vrednost za nadzor relativne zračne
vlage s senzorjem lahko nastavite v treh
stopnjah.
Nadzor s senzorji je aktiven samo med samodejnim načinom delovanja ali načinom
eco.
Na voljo so naslednje stopnje:
– Nizko: 40 %
– Srednje: 55 % (tovarniška nastavitev)
– Visoko: 70 %

Povratni signal:
– Po izbiri mejne vrednosti za zračno
vlago svetilna dioda na nadrejeni napravi večkrat utripne rdeče (enkrat za
vsako stopnjo zračne vlage).
Navodilo
Ko prvič nastavite mejno vrednost
zračne vlage, se izmeri trenutna
zračna vlaga. Med merjenjem se
lahko zgodi, da stanovanjska prezračevalna naprava preklopi v način odzračevanje.

4.4.2 Hitrost prezračevanja
Hitrost prezračevanja za ročno delovanje
lahko nastavite v stopnjah.
Veljavnost: VAZ CPC

Hitrost prezračevanja lahko nastavite v
treh stopnjah.
Veljavnost: VAZ CPCW

Hitrost prezračevanja lahko nastavite v
petih stopnjah.

Povratni signal:
– Po izbiri hitrosti prezračevanja v ročnem
načinu svetilna dioda na nadrejeni na-
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5 Odpravljanje motenj
pravi večkrat utripne v beli barvi (enkrat
za vsako stopnjo prezračevanja).

5 Odpravljanje motenj
Navodilo
Vse stanovanjske prezračevalne
naprave so tovarniško nastavljene
kot nadrejene.

6 Nega in vzdrževanje
6.1 Vzdrževanje
Redno vzdrževanje izdelka ni potrebno.

6.2 Čiščenje filtra: ponastavitev
svetilnih diod

▶

Veljavnost: VAZ CPC
Pogoji: Regulator ne vzpostavi povezave z nadrejeno napravo.

▶
▶

Izklopite izdelek.
Prepričajte se, da je enota ventilatorja
pravilno nameščena na stenski pritrdilni
okvir in da je vzpostavljen kontakt vtičnega priključka.

▶

6.3 Nega izdelka

▶
▶

Veljavnost: VAZ CPCW
Pogoji: Regulator ne vzpostavi povezave z nadrejeno napravo.

▶

Prepričajte se, da razdalja radijske povezave ni večja od 20 m.

ali:

▶
▶

Regulator ponastavite na tovarniške
nastavitve.
Regulator ponovno prijavite na nadrejeni napravi s pravilno kodo.

ali:

▶
▶

Izklopite izdelek.
Prepričajte se, da je enota ventilatorja
pravilno nameščena na stenski pritrdilni
okvir in da je vzpostavljen kontakt vtičnega priključka.

Pogoji: Stanovanjske prezračevalne naprave delujejo samo v nočnem načinu

▶

Prepričajte se, da senzor svetlobe na
nadrejeni napravi ni pokrit.

Za ponastavitev svetilne diode po opravljenem čiščenju izklopite nadrejeno
napravo in jo znova vklopite.
◁ Počakajte, da se barva svetilne diode spremeni iz rdeče v rdečo/belo.
V roku 10 sekund šestkrat pritisnite
tipko za mejno vrednost zračne vlage.

Oblogo čistite z vlažno krpo in nekaj
mila brez topila.
Ne uporabljajte razpršil, abrazivnih čistilnih sredstev, sredstev za pomivanje
oz. čistil, ki vsebujejo topila ali klor.

7 Ustavitev
7.1 Dokončen izklop

▶

Poskrbite, da izdelek trajno izklopi inštalater.

8 Recikliranje in
odstranjevanje
▶

Za odstranjevanje transportne embalaže naj poskrbi inštalater, ki je namestil
izdelek.

▶

V tem primeru izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.
Namesto tega izdelek odpeljite na
zbirno mesto za odslužene električne ali
elektronske naprave.

▶

Če je izdelek označen s tem znakom:

Če izdelek vsebuje baterije, ki so
označene s tem znakom, potem lahko ba-
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Garancija in servisna služba 9
terije vsebujejo snovi, ki so nevarne za
zdravje in okolje.

▶

V tem primeru baterije oddajte na zbirnem mestu za baterije.

Veljavnost: Hrvaška

Obavijest u svezi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom nalazi se na internetskoj
stranici društva Vaillant- www.vaillant.hr.

9 Garancija in servisna služba
9.1 Garancija
Informacije o garanciji proizvajalca dobite
na kontaktnem naslovu v prilogi Country
Specifics.

9.2 Servisna služba
Kontaktne podatke naše servisne službe
najdete v prilogi Country Specifics ali na
naši spletni strani.
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