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Įvadas 
 

Ši instrukcija skirta vėdinimo sistemos montuotojui. Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie 

rekuperatoriaus montavimą, naudojimą, priežiūrą ir iškilusių problemų sprendimą. 

 

Montuotojas atsako už rekuperatoriaus montavimą ir priežiūrą. 

 

Šioje instrukcijoje naudojami įspėjamieji ženklai, skirti atkreipti dėmesį, esant pavojui žmonių sveikatai ar 

rekuperatoriui, arba nurodymai, skirti žmonėms, rekuperatorių montavimui ir/arba vėdinimo sistemai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši instrukcija parengta, prisiimant pilną atsakomybę. 

 

Gamintojas pasilieka teisę keisti rekuperatorių ir instrukciją be išankstinio įspėjimo. 

 

Dėl rekuperatoriaus nuolatinio tobulinimo proceso, šis dokumentas gali nesutapti su gaminiu, kurį įsigijote. 

Naujausią naudojimo instrukciją galite atsisiųsti internetiniame tinklalapyje www.ithodaalderop.nl. 

 

 

 

 

 

 Įspėjimas! 

Rodo pavojų, dėl kurio galite susižeisti ir/arba kilti pavojus rekuperatoriui, sistemai arba patalpai. 

 Dėmesio! 

Nurodymai svarbūs gaminio montavimui, veikimui arba priežiūrai. Nesilaikant šių nurodymų gali kilti 

pavojus ir/arba pažeidimai rekuperatoriui, sistemai arba patalpai. 

Pastaba 

Nurodymai skirti prietaiso montavimui, funkcionavimui, veikimui arba priežiūrai. Nesilaikant šių 

nurodymų, gali kilti pavojus rekuperatoriui, sistemai arba aplinkai. 

Patarimas 

Nurodymai skirti rekuperatoriaus montavimui, funkcionavimui, veikimui arba priežiūrai, tačiau 

nekelia pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai. 



 

 3 

 

Turinys 

 
1. Saugumo ir kitos taisyklės .................................................................................................. 

1.1. Saugumas .....................................................................................................................  

2. Rekuperatoriaus informacija ............................................................................................. 

2.1. Modeliai ....................................................................................................................... 

2.2. Priedai .......................................................................................................................... 

2.3. Techniniai duomenys ................................................................................................... 

2.4. Rekuperatoriaus galia .................................................................................................. 

2.5. Rekuperatoriaus duomenų lapas .................................................................................. 

2.6. Matmenys  .................................................................................................................... 

2.7. Rekuperatoriaus dalys .................................................................................................. 

2.8. Valdikliai ..................................................................................................................... 

2.9. Utilizavimas ................................................................................................................. 

3. Montavimas .......................................................................................................................... 

3.1. Montavimo reikalavimai .............................................................................................. 

3.2. Rekuperatoriaus montavimas ....................................................................................... 

3.3. Kondensato vamzdžio prijungimas .............................................................................. 

3.4. Ortakių prijungimas ..................................................................................................... 

3.5. Elektriniai jungimai ..................................................................................................... 

4. Rekuperatoriaus veikimas .................................................................................................. 

4.1. Valdymo parinktys ....................................................................................................... 

4.2. RF nuotolinių valdiklių grupavimas ir išgrupavimas .................................................. 

4.3. RF būsenos indikacijos valdiklio grupavimas ir išgrupavimas ................................... 

4.4. RF daviklių grupavimas ir išgrupavimas ..................................................................... 

5. Naudojimas .......................................................................................................................... 

5.1. Rekuperatoriaus paruošimas darbui ............................................................................. 

5.2. Rekuperatoriaus paleidimas ......................................................................................... 

5.3. Rekuperatoriaus oro srauto greičio reguliavimas ........................................................ 

6. Tikrinimas ir aptarnavimas ............................................................................................... 

6.1. Tikrinimo ir aptarnavimo grafikas ............................................................................... 

6.2. Neįprastų garsų patikrinimas ....................................................................................... 

6.3. Ventiliatoriaus tikrinimas ir valymas ........................................................................... 

6.4. Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvo tikrinimas ir valymas ........................................ 

6.5. Filtrų tikrinimas, valymas ir keitimas ..........................................................................       

6.6. Filtro keitimo signalo išjungimas ................................................................................ 

6.7. RF būsenos indikacijos valdiklio priežiūra ................................................................. 

6.8. RF nuotolinio valdiklio priežiūra.................................................................................. 

6.9. Papildomų RF daviklių patikrinimas ........................................................................... 

6.10. Oro vožtuvų tikrinimas ir valymas .............................................................................. 

6.11. Ortakių tikrinimas/valymas .........................................................................................                                            

7. Klaidos .................................................................................................................................. 

8. Atsarginės dalys ................................................................................................................... 

9. Garantija .............................................................................................................................. 

10. Atitikties deklaracija ........................................................................................................... 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

13 

14 

14 

14 

21 

22 

23 

24 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

26 

27 

29 

29 

30 

30 

31 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

38 

39 

40 

 

 



 

 4 

1. Saugumo ir kitos taisyklės 
 

1.1. Saugumas 

 

• Vėdinimo sistemos montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas montuotojas, atitinkantis 

reikalavimus, nurodytus šioje instrukcijoje. Montavimui turi būti naudojamos originalios dalys ir 

priedai, kuriuos nurodytos gamintojo. 

• Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams nei jis skirtas, kaip aprašyta instrukcijoje. 

• Būkite atsargūs naudodami elektrinius prietaisus: 

- Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. 

- Niekada nelieskite prietaiso basomis kojomis. 

• Šis rekuperatorius ir/arba sistema gali būti saugiai naudojamas vaikų nuo 8 metų ir vyresnių bei 

asmenų, turinčių fizinių, judėjimo ar protinių sutrikimų arba neturinčių patirties/žinių, kaip naudotis 

prietaisu, tik jei juos prižiūri ar, jie buvo apmokyti ir instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu, 

asmuo atsakingas už jų saugumą. 

• Valyti ir atlikti techninę priežiūrą negali vaikai ar asmenys turintys fizinių, jutimo ar protinių 

sutrikimų arba neturi patirties/žinių, kaip naudotis prietaisu. 

• Neleiskite vaikams žaisti su rekuperatoriumi ir/arba sistema. 

• Nenaudokite rekuperatoriaus patalpose, kuriose yra degios arba garuojančios medžiagos, tokios kaip: 

alkoholis, insekticidai, degalai ir t.t. 

• Saugumo instrukcijų turi būti laikomasi, norint apsaugoti asmenis nuo fizinių sužeidimų ir/arba žalos 

rekuperatoriui. 

• Rekuperatoriuje yra judančių dalių. Prašome, išjungus rekuperatorių, palaukti bent 10 sekundžių, prieš 

atidarant ar liečiant jį, kadangi išjungus rekuperatorių, jo dalys juda dar šiek tiek laiko. 

• Apsaugokite prietaisą, kad šis nebūtų atsitiktinai išjungtas. 

• Turi būti laikomasi techninės priežiūros instrukcijų, kad apsaugotumėte rekuperatorių nuo pažeidimų 

ir išankstinio nusidėvėjimo. 

• Rekuperatorius negali būti keičiamas. 

• Rekuperatorius gali būti prijungiamas tik prie 230 V ir 50 Hz kintamos srovės (AC) elektros srovės 

tinklo. 

• Įsitikinkite, jog elektros sistema, prie kurios prijungtas prietaisas, atitinka būtinas sąlygas. 

• Neardykite rekuperatoriaus. 

• Nedėkite jokių daiktų ant rekuperatoriaus. 

• Reguliariai tikrinkite, ar rekuperatoriuje nedega klaidos lemputė. Užsidegus klaidos lemputei, išjunkite 

rekuperatorių ir susisiekite su montuotoju arba serviso specialistu. 

• Išjunkite rekuperatorių jeigu: 

- Rekuperatorius veikia netinkamai. 

- Norite nuvalyti rekuperatoriaus išorinę apdailą. 

• Įsitikinkite, ar nepažeistas elektros prijungimo kabelis. 

• Nenaudokite rekuperatoriaus oro ištraukimui iš katilų, šildymo sistemų ir t.t. 

• Įsitikinkite, kad rekuperatorius prijungtas prie nuotekų sistemos, kuri tinkama ir sumontuota šiam 

tikslui. 

• Įsitikinkite, kas oro sklendės ir grotelės neužsikimšusios ir švarios. 
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2. Rekuperatoriaus informacija 
 

HRU 200 vėdinimo rekuperatorius susideda iš centrinio subalansuoto vėdinimo įrenginio su šilumos 

rekuperacijos (sugrąžinimo) ir ortakių prijungimo komplektu. Rekuperatorius turi automatinį srauto 

praleidimo (by-pass) vožtuvą. Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvo veikimas aprašytas skyriuje „Srauto 

praleidimo (by-pass) vožtuvo valdymas“. 

 

 
 
 

2.1. Modeliai 
 

Kodas Tipas  Aprašymas  

03-00407 HRU 200 
Subalansuotas vėdinimo įrenginys su šilumos rekuperacijos (sugrąžinimo) 

ir ortakių prijungimo komplektu. 

 

 

2.2. Priedai  

 
Kodas Tipas  Aprašymas  

 RF būsenos 

indikacijos valdiklis 

Bevielis RF valdymo jungiklis, 230 V elektros energijos 

maitinimas, su dviejų lygių, automatine ir laikmačio funkcija, by-

pass ir priešužšaliminio režimo indikacija. 

536-0124 RFT W Bevielis valdymo jungiklis su trimis nustatymo funkcijomis ir 

laikmačio funkcija. (Baltas). 

536-0150 RFT AUTO Bevielis RF valdymo jungiklis su dviem nustatymo funkcijomis, 

automatinio nustatymo režimu ir laikmačio funkcija. 

580-0230 HRS-3I C Laidinis trijų greičių jungiklis. 

04-00045 RF-CO2 daviklis 230 V bevielis CO2 koncentracijos daviklis. 

04-00046 RF RH daviklis Bevielis oro drėgnumo daviklis (maitinimas elementais) 

545-7550 RF-PIR BAT Bevielis judesio daviklis (maitinimas elementais) 
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2.3. Techniniai duomenys 

 
Aprašymas Simbolis Vienetas Advenced Plus 

MATMENYS IR SVORIS    

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) - mm 760 x 597 x 290 

Svoris  - kg 12 

JUNGTYS 

HRU ortakių prijungimo adapteriai - mm 2 x 125 išorinis skersmuo (2x) 

Kondensato drenažo nuotekų vamzdžio 

jungtis 

- mm 2 x14 išorinis skersmuo 

BENDRA INFORMACIJA 

IP klasifikacija - - IP30 

Temperatūros davikliai - - 
- 1 x lauko oro temperatūros 

- 1 x ištraukiamo oro temperatūros 

Filtro klasė - - 
G4 arba F7 (G3 dulkių filtras, skirtas 

pirmiesiems trims mėnesiams) 

Radio bangų imtuvas (įmontuota) - - 30 m atstumas laisvoje erdvėje, 868 MHz 

Elektros energijos maitinimo įtampa - - ~ 230 V – 50 Hz 

Elektros maitinimo prijungimas - - Keturgyslis elektros kabelis 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Šilumos rekuperacijos terminis 

efektyvumas 

ŋt % 88 

Ventiliatoriaus pavaros el. energijos 

sunaudojimas, esant maks. srautui 

- W 99 

 

 

2.4. Rekuperatoriaus galia 

 

 Oro srautas [m3/h] Slėgis [Pa] Energijos sunaudojimas [W] 

1 lygis minimalus 25 12 4 

1 lygis standartinis 50 17 6 

1 lygis maksimalus 75 38 13 

2 lygis (*) 100 70 27 

3 lygis minimalus 75 38 13 

3 lygis standartinis 125 104 44 

3 lygis maksimalus 150 150 72 

3 lygis maksimalus 200 100 99 

*2 lygio apskaičiuota reikšmė, kuri priklauso nuo minimalių ir maksimalių galios nustatymų. 

 

1 ir 3 lygiai gali būti reguliuojami, naudojant potenciometrą, kuris yra varikio modulyje. 

 

(žr. skyrių „Galios reguliavimas“ psl. 27 ) 
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2.5. Rekuperatoriaus duomenų lapas 

 
Aprašymas  Simbolis Vienetas HRU 200 

Savitasis energijos suvartojimas, klasė - - A 

Savitasis energijos suvartojimas, esant 

vidutinėms klimato sąlygoms 
SEC kWh/(m2.a) -36 

Savitasis energijos suvartojimas, esant šiltoms 

klimato sąlygoms 
SEC kWh/(m2.a) 

-12 

Savitasis energijos suvartojimas, esant šaltoms 

klimato sąlygoms 
SEC kWh/(m2.a) -74 

Rekuperatoriaus tipas VU - 

- gyvenamųjų patalpų vėdinimo 

įrenginys (RVU) 

- dvikryptis vėdinimo įrenginys 

(BVU) 

Pavaros tipas - - Kintamo greičio 

Šilumos atgavimo sistemos tipas HRS  Rekuperacinė  

Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas ŋt % 88 

Didžiausias oro srautas qmax m3/h 200 

Ventiliatoriaus pavaros elektrinė energijos 

sunaudojimas, esant didžiausiam oro srautui 
Pmax W 99 

Garso galios lygis LWA dB 53 

Atskaitos oro srautas qref m3/s 0,039 

Atskaitos slėgio skirtumas ΔPref Pa 50 

Savitoji el. naudojimo galia SPI W/(m3/h) 0,264 

Vėdinimo valdiklis - - Rankinis valdymas (nėra DCV) 

Valdiklio faktorius CTRL - 1 

Maksimalus deklaruotas vidinio nesandarumo 

lygis dvikrypčiams vėdinimo įrenginiams 
- % 2 

Maksimalus deklaruotas išorinio nesandarumo 

lygis dvikrypčiams vėdinimo įrenginiams 
- % 5 

Filtro pakeitimo vizualinio įspėjimo padėtis - - 
Per radiobanginį būsenos 

indikatoriaus valdiklį 

Sumontavimo ir išardymo instrukcijos - - www.ithodaalderop.nl 

Metinis elektros energijos suvartojimas AEC kWh 3761 

Sutaupomos šilumos kiekis per metus, esant 

vidutinėms klimato sąlygoms 
AHS kWh 45182 

Sutaupomos šilumos kiekis per metus, esant 

šiltoms klimato sąlygoms 
AHS kWh 20431 

Sutaupomos šilumos kiekis per metus, esant 

šaltoms klimato sąlygoms 
AHS kWh 88388 
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2.6. Matmenys  
 

 
 

1) Minimalus atstumas aplink rekuperatorių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žymėjimas 

1 Ištraukiamas oras į lauką 

2 Ištraukiamas oras iš patalpos 

3 Tiekiamas oras iš lauko 

4 Tiekiamas oras į patalpą 

5 Kondensato drenažo nuotekų vamzdis (2x) 
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2.7. Rekuperatoriaus dalys 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žymėjimas 

1 Vėdinimo rekuperatorius 

2 Variklio modulis 

3 Ortakių prijungimo adapterio EPP pusė 

4 Montavimo laikiklis 

5 Vėdinimo kanalų prijungimo adapteriai, ortakių pusė  

6 Vielinis laikiklis 

7 Filtras  

8 Filtro dangtelis 

9 Montavimo prie lubų laikiklis 

10 Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas 
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2.8. Valdikliai  

 
Vėdinimo rekuperatoriuje dažniausiai sumontuojamas trijų greičių valdiklis, kuris reguliuoja oro srautą nuo 

mažiausio iki didžiausio greičio, nustatytų potenciometrais rekuperatoriuje. Taip pat galima automatiškai 

valdyti vėdinimo rekuperatorių, sugrupuojant radiobanginius daviklius su vėdinimo rekuperatoriumi. Be to, 

rekuperatorius turi keletą automatinių valdiklių, kurie veikia nuolat. 

 

Kiekvienas radiobanginis jungiklis ir/arba radiobanginis daviklis turi būti grupuojamas atskirai. Sugrupuoti ir 

naudoti galima iki 20 radiobanginių prietaisų. 

 

 

2.8.1. Pasirenkami davikliai 
 

HRU 200 rekuperatoriui galima pasirinkti keletą bevielių daviklių. 

 

 

 

 

 

 

CO2 daviklis 

 

Norint užtikrinti sveiką patalpų klimatą ir, kad oras patalpose nebūtų tvankus, labai svarbu, kad CO2 

koncentracija patalpoje nebūtų per didelė. 

Daviklis gali būti sumontuotas bet kuriame kambaryje (išskyrus vonios kambarį), tačiau rekomenduojama jį 

montuoti svetainėje arba miegamajame. 

CO2 daviklis matuoja CO2 koncentraciją patalpoje. Jis paverčia išmatuotą reikšmę į vėdinimo poreikį ir 

perduoda informaciją bevieliu tinklu į rekuperatorių, su kuriuo yra sugrupuotas. Tokiu būdu vėdinimas 

reguliuojamas nuolat ir automatiškai, bei taip užtikrinama, jog tinkamas patalpų klimatas pasiekiamas 

efektyviausiu ir energiją taupančiu būdu. 

Rekuperatoriaus galia sumažinama automatiškai, kai CO2 koncentracija patalpoje nukrenta pakankamai.  

 

RH daviklis 

 

Norint užtikrinti sveiką patalpų klimatą ir apsaugoti jas nuo drėgmės bei purvo, svarbu, kad aukšta santykinė 

patalpos drėgmė nesilaikytų per ilgai. 

Daviklis gali būti sumontuotas bet kuriame kambaryje, tačiau rekomenduojama jį montuoti patalpoje, kur  yra 

daug drėgmės, pavyzdžiui, vonios kambaryje. 

RH daviklis matuoja santykinę drėgmę patalpoje. Jis paverčia išmatuotą reikšmę į vėdinimo poreikį ir 

perduoda informaciją bevieliu tinklu į rekuperatorių, su kuriuo yra sugrupuotas. Tokiu būdu vėdinimas 

reguliuojamas nuolat ir automatiškai, bei taip užtikrinama, jog tinkamas patalpų klimatas pasiekiamas 

efektyviausiu ir energiją taupančiu būdu. 

Rekuperatoriaus galia sumažinama automatiškai, kai santykinė patalpos drėgmė sumažėja pakankamai. 

 

PIR daviklis 
 

Norint užtikrinti sveiką patalpų klimatą ir apsaugoti nuo nemalonių kvapų patalpose, svarbu, kad patalpa būtų 

pakankamai vėdinama, kai joje yra žmonių.  

Daviklis gali būti sumontuotas bet kuriame kambaryje, pavyzdžiui, tualete ar vonios kambaryje su tualetu. 

 Dėmesio! 

Davikliai (CO2, RH ir/arba PIR) gali būti valdomi tik, jei rekuperatoriuje įjungtas 2/AUTO režimas. 
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Šis daviklis aptinka ar patalpoje yra (arba nėra) žmonių ir bevieliu ryšiu komunikuoja su rekuperatoriumi, su 

kuriuo jis yra sugrupuotas.  

Jei daviklis aptinka judėjimą, vėdinimo sistema veikia didesne galia nustatytą laiko tarpą. Jei daviklis nuolat 

aptinka judėjimą patalpose, tuomet rekuperatoriaus galia dar padidinama. Jei judesio daviklis neaptinka 

judėjimo patalpoje nustatytą laiko tarpą, tuomet rekuperatoriaus galia vėl sumažinama.  

 

2.8.2. Srauto praleidimo (by-pass) valdymas 

 

Rekuperatoriuje standartiškai įrengtas srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas ištraukiamo oro vamzdyje. Tokiu 

būdu galima valdyti (šiltą) ištraukiamą orą iš patalpos. 

Kai vožtuvas yra normalioje padėtyje (uždarytas), ištraukiamas oras iš patalpos teka per šilumokaitį ir 

atiduoda savo šilumą tiekiamam šaltam orui iš lauko. 

Jei vožtuvas atidarytas, ištraukiamas oras neteka šilumokaičiu, todėl nevyksta šilumos kaita. Nors oras iš 

lauko vis tiek teka per šilumokaitį, tiekiamas lauko oras nešildomas. To pageidaujama, vasaros laikotarpiu, 

kai patalpose - šilčiau, nei lauke. 

Jei vasaros laikotarpiu patalpose vėsiau, nei lauke, tuomet pageidaujama atvėsinti tiekiamą orą („šalto oro 

rekuperacija“). Šiuo atveju vožtuvas yra uždarytas taip, kad santykinai vėsus patalpos oras tekėtų per 

šilumokaitį. 

Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas nustatomas automatiškai, remiantis išmatuota lauko oro temperatūra ir 

išmetamo oro temperatūra. 

 

2.8.3. Apsaugos nuo užšalimo valdymas 

 

Rekuperatorius turi automatinį valdiklį (apsaugos nuo užšalimo valdiklį), kuris apsaugo šilumokaitį nuo 

užšalimo. Jei išmatuota lauko oro temperatūra yra žemesnė nei -1°C, ventiliatoriaus darbas palaipsniui lėtėja 

ir galiausiai sustoja. 

 

Kai rekuperatorius sustabdomas apsaugos nuo šalčio vožtuvo, jis reaguoja tik į laikmačio valdiklį. 

Apsaugos nuo šalčio valdiklis periodiškai tikrina, ar temperatūra pakilo pakankamai, kad galima būtų 

įjungti rekuperatorių. 

 

Tokiu būdu užtikrinama, kad rekuperatorius toliau veiktų ir tiektų pakankamą vėdinimą, kai lauko 

temperatūra yra žemesnė nei -1°C. Galite naudoti pašildytą tiekiamą orą iš vieno ar keletos šaltinių, ar mišrų 

šiltą orą iš patalpos, kartu su šaltu oru iš lauko. 

 

2.8.4. Filtrai 

 

HRU 200 rekuperatorius turi du filtrus, po vieną kiekvienam oro srautui. Abu filtrai sumontuoti 

rekuperatoriuje taip, kad apsaugotų šilumokaitį nuo nešvarumų. Be to, filtras, esantis oro tiekimo kanale, 

apsaugo vartotoją nuo dulkių ir kitų nešvarumų, esančių iš lauko tiekiamame ore. 

 

Filtrai gali būti kelių rūšių: 

• G3 filtras 

Šis filtras standartiškai tiekiamas kartu su rekuperatoriumi ir gali būti naudojamas, kaip „pastato dulkių 

filtras“ pradiniame gyvenamojo namo užbaigimo periode. Po trijų mėnesių filtrą reikia pakeisti į G4 arba 

F7 filtrą. 
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• G4 filtras 

Šis stambus filtras dažniausiai naudojamas filtruoti santykinai dideles dulkių daleles iš oro. Filtras apsaugo 

šilumokaitį nuo patenkančių nešvarumų. 

 

• F7 filtras 

Šis smulkus filtras sulaiko smulkias dulkių daleles taip pat stambias dulkių daleles (smulkios dulkės, 

žiedadulkės). Tai ypač svarbu žmonėms, kurie yra alergiški. 

 

Rekuperatoriaus naudojimo laikotarpiu filtrai užteršiami, todėl sumažėja rekuperatoriaus galia. Dėl to būtina 

valyti ir keisti filtrus, kaip nurodyta instrukcijoje. 

 

Pastaba 

LED lemputės valdymo skyde rodo, kada reikia valyti arba pakeisti filtrus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4.1. Įspėjimai apie filtrų keitimą 

 

Rekuperatoriaus valdiklis naudoja skaitiklį, skirtą stebėti, kada reikia valyti ar pakeisti filtrus. Jei sistema 

aptinka, kad filtras yra nešvarus, rekuperatorius siunčia bevieliu ryšiu pranešimą. Pranešimas persiunčiamas į 

rekuperatoriaus valdymo skydelį, kuriame užsidega LED būsenos lemputė, kuri mirksi oranžine spalva. Šis 

pranešimas taip pat gali būti rodomas valdiklyje, kuris susietas su rekuperatoriumi. 

 

 

 

 

 

 

Būsena 

Būsenos lemputė 

 Įspėjimas! 

HRU 200 rekuperatoriuje turi būti sumontuoti tinkami filtrai. Nenaudojant filtrų, rekuperatorius gali 

būti nepataisomai pažeistas. 
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2.8.4.2. Rekuperatoriaus būsenos lemputės 

 

Prietaiso viršuje sumontuotos LED būsenos lemputės. LED būsenos lemputės gali reikšti šiuos pranešimus: 

 

Spalva Funkcija  

Žalia Oranžinė  

Mirksi 1x/s Mirksi 1x/s Identifikavimas  

Mirksi 1x/s  Grupavimo režimas 

Dega 6 s Mirksi 1x/s Apsauga nuo užšalimo 

Dega 5 s Mirksi 2x/s By-pass režimas 

Dega   Normalus režimas 

Spalva  Funkcija  

Raudona  Oranžinė   

Mirksi 1x/s Mirksi 1x/s Ventiliatoriaus klaida 

Mirksi 2x/s Mirksi 2x/s Ištraukiamo oro temperatūros daviklio klaida 

Mirksi 2x/s Mirksi 3x/s Tiekiamo oro temperatūros daviklio klaida 

Mirksi 3x/s Mirksi 1x/s Daviklio klaida 
 Mirksi 1x/s Nešvarus filtras 

 

 

2.9. Utilizavimas  
 

Šis produktas pagamintas, naudojant aplinkai draugiškas medžiagas. Rekuperatorius ir visi jo priedai turi būti 

surūšiuoti ir tinkamai utilizuoti, remiantis šalyje galiojančiais standartais. 

Produkto pakuotė gali būti perdirbama. Šios medžiagos turi būti utilizuotos, remiantis šalyje galiojančiomis 

taisyklėmis. 

Perbrauktas šiukšlių konteinerio simbolis primena, jog elementai ir elektriniai prietaisai 

turi būti utilizuojami atskirai. Tai reiškia, jog produkto negalima mesti kartu su kitomis 

buitinėmis atliekomis. Jis turi būti išvežtas arba į specialų atliekų surinkimo centrą, arba į 

specialų konteinerį. 

Bet koks neigiamas poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatai sumažinamas, kai elementai ir 

namų apyvokos prietaisai utilizuojami atskirai. Tokiu būdu užtikrinama, kad medžiagos, 

sudarančios prietaisą gali būti perdirbamos, taip sutaupant energijos ir nepanaudotų 

medžiagų. 
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3. Montavimas 

 
3.1. Montavimo reikalavimai 

 
 

 

 

 

 

 

Montuojant sistemą, atkreipkite dėmesį į: 

• Rekuperatorių montuokite: 

- Uždaroje patalpoje (kur sistema kels mažiau triukšmo); 

- Patalpoje, apsaugotoje nuo užšalimo; 

- Vietoje, kur netoli yra 230 V kintamos srovės (AC) 50 Hz elektros lizdas; el. maitinimo kabelis yra 1,5 

m ilgio; 

- Netoliese yra nuotekų vamzdžio jungtis (kondensato vamzdžio prijungimui); 

- Sienos/lubos/grindys gali atlaikyti pakankamą paviršiaus apkrovą (mažiausiai 200 kg/m2). 

• Montuojant rekuperatorių, įsitikinkite, jog palikta pakankamai vietos sistemos aptarnavimui. 

 

Iš šonų ir už rekuperatoriaus turi būti paliktas mažiausiai 150 mm tarpas, o priekyje 350 mm (žr. pav.) 

 

• Sistemos ortakiai ir oro išmetimo bei paėmimo ortakiai turi būti tinkamai parinkti (pakankamo skersmens). 

• Turi būti naudojamos tinkamos tvirtinimo medžiagos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Rekuperatoriaus montavimas 
 

3.2.1. Išpakavimas ir patikrinimas 

 

a) Atsargiai išimkite rekuperatorių iš dėžės. Jei 

būtina, pasinaudokite rankena, esančia ant 

variklio modulio, ir išimkite rekuperatorių iš 

dėžės statmenoje padėtyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Patikrinkite, ar duomenų lentelės informacija 

ir tipas atitinka lipduko duomenis, priklijuoto 

išorinėje dėžės pusėje. 

 

c) Patikrinkite, ar rekuperatorius nepažeistas ir 

pilnai sukomplektuotas. 

 

d) Patikrinkite, ar lubų montavimo laikiklis ir 

kondensato žarna pridėti prie 

rekuperatoriaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dėmesio! 

Norint apsisaugoti nuo kondensato susidarymo, ortakis iš lauko ir ortakis, vedantis į lauką, turi būti 

sandariai/hermetiškai izoliuoti, drėgmei atsparia šilumos izoliacija.  

 

 

Patarimas 

Norint išvengti triukšmo, rekomenduojama montuoti garso slopintuvus oro paėmimo ir tiekimo 

vamzdžiuose į patalpų pusę, kur žmonės leidžia daugiausia laiko. 
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e) Padėkite rekuperatorių statmenai ant grindų, 

kad vėdinimo kanalų prijungimo adapteriai 

būtų viršuje (žr. pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Nuimkite du vielinius laikiklius nuo 

rekuperatoriaus ir padėkite juos šalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Atsukite abu vėdinimo kanalų prijungimo 

adapterius iš rekuperatoriaus priekio, 

naudodami plokščią  atsuktuvą. Tuomet, 

vienu metu nuimkite abu adapterius, kurie 

yra sujungti kartu montavimo laikikliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Tuomet nuimkite abu adapterius nuo 

montavimo laikiklio ir padėkite šalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

3.2.2. Montavimo padėtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekuperatorius gali būti montuojamas ant sienos, grindų arba lubų. Rekuperatorius gali būti montuojamas ant 

sienos su standartine vėdinimo kanalų prijungimo adapterio padėtimi (kaip pateikta) arba atvirkščiai 

sumontuota padėtimi, priklausomai nuo vamzdžių konfigūracijos (žr. „Pakeitimai prieš montuojant 

rekuperatorių“, žr. psl. 17). 

Standartinė vėdinimo kanalų prijungimo adapterių padėtis visada naudojama, montuojant rekuperatorių ant 

grindų, o atvirkščia turi būti visada naudojama, montuojant rekuperatorių ant lubų, dėl kondensato vandens  

ištekėjimo iš šilumokaičio. 

Simboliai ant rekuperatoriaus nurodo, kuris ortakio vamzdis turi būti prijungtas prie kurios angos. 

Montavimo padėtis 

Montavimas ant sienos (standartinis) Montavimas ant sienos, atvirkščias1 

  

Montavimas ant grindų (standartinis) Montavimas ant lubų, atvirkščias1 

  
 

1 - Žiūrėkite skyrių „Pakeitimai prieš montuojant rekuperatorių“, psl. 17. 

tiekiamas oras iš lauko    tiekiamas oras į patalpą 

 

ištraukiamas oras į lauką 

 

ištraukiamas oras iš patalpos 

 Dėmesio! 

Montuokite  rekuperatorių ant betoninio paviršiaus. Negalima montuoti ant medinių ar gipsinių paviršių, 

kurie gali neturėti pakankamo paviršiaus stiprumo (<200kg/m2), kadangi gali atsirasti papildomas 

triukšmas. 

 

  Dėmesio! 

Visada įsitikinkite, kad rekuperatorius sumontuotas tinkamai, o ortakiai prijungti prie tinkamų oro tiekimo 

ir ištraukimo angų. 

 

  Dėmesio! 

Jei rekuperatorius sumontuojamas „atvirkščiai“, vėdinimo kanalų prijungimo adapteriai turi būti sukeisti. 
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3.2.3. Vėdinimo kanalų prijungimo adapterių pakeitimai prieš montuojant rekuperatorių 

Rekuperatorius įprastai tiekiamas su oro tiekimo vamzdžiais prie sienos montavimo pusėje (montavimo 

laikiklių pusėje). Tokia padėtis tinkama montuoti ant sienos arba grindų. 

Montuojant ant lubų arba, jei patogiau, ant sienos, rekuperatorius gali būti lengvai apsuktas. Jei nesvarbu, kitą 

skyrių galite praleisti. 

 

a) Ištraukite abu rekuperatoriaus adapterius iš 

aukšto tankio putų polistireno (toliau EPP) 

korpuso.  

 

 

b) Apačioje kiekvieno adapterio yra mėlynas 

sandarinimo žiedas. Patikrinkite, ar šie žiedai 

tinkamai įmontuoti į adapterius. 

 

 

 

 

c) Pasukite abu rekuperatoriaus adapterius 

180° kampu. 

 

 

d) Prispauskite rekuperatoriaus kairėje pusėje 

esantį adapterį į dešinę EPP korpuso pusę, 

o adapterį, kuris buvo dešinėje - į kairę EPP 

korpuso pusę (tokiu būdu pakeisdami 

(apsukdami) adapterių padėtis). 

 

Rekuperatorius dabar „atvirkščias“ ir jį galima 

montuoti. 
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3.2.4. Rekuperatoriaus montavimas ant sienos 

a) Pritvirtinkite montavimo laikiklį prie sienos, 

naudodami ankerius ir 6 mm varžtus (nėra 

pakuotėje). 

 

(1) Minimalus atstumas aplink rekuperatorių 

(2) Atstumas tarp skylių 

 

 

 

 

 

 

b) Įstumkite vėdinimo kanalų prijungimo 

adapterius į montavimo laikiklį ir paspauskite 

du adapterius į kairę ir į dešinę, kol atsirems. 

 

 

 

c) Užkabinkite du vielinius laikiklius už išorinės 

vėdinimo kanalų prijungimo adapterių pusės į 

tam skirtas skyles. 

 

 

d) Įstatykite rekuperatorių į vielinį laikiklį, 

pakreipdami truputį į priekį. EPP korpuse yra 

grioveliai vieliniams laikikliams įstatyti. Kai 

laikikliai įstatomi, išgirsite spragtelėjimą. Tai 

reiškia, kad įrenginys tvirtai įstatytas. 

 

Rekuperatoriaus laikiklius įstatyti į vėdinimo 

kanalų prijungimo adapterius galima tik vienu 

būdu. 

 

 

 

 

 Dėmesio! 

Įsitinkinkite, kad montavimo laikiklis 

sumontuotas horizontaliai ir išlygintas 

tinkamam kondensato drenažui. 
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3.2.5. Rekuperatoriaus montavimas ant lubų 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pritvirtinkite montavimo laikiklį ant lubų, 

naudodami ankerius ir 6 mm varžtus (nėra 

pakuotėje). 

 

(1) Minimalus atstumas aplink rekuperatorių 

(2) Atstumas tarp skylių 

 

 

 

 

 

 

b) Įstumkite vėdinimo kanalų prijungimo 

adapterius į montavimo laikiklį ir paspauskite 

juos į kairę ir į dešinę, kol atsirems. 

 

 

c) Įstatykite rekuperatorių į lubų montavimo 

laikiklį, pakreipdami truputį į priekį. EPP 

korpuse yra griovelis, kur lubų montavimo 

laikiklis tiksliai įstatomas.  

 

 

d) Palenkite rekuperatorių atgal, kad 

rekuperatoriaus vėdinimo kanalų prijungimo 

adapteriai įsikištų į vamzdžių laikiklius. Kai 

laikikliai pilnai įstatomi vienas į kitą, išgirsite 

spragtelėjimą. Tai reiškia, kad įrenginys tvirtai 

įstatytas. 

 

 

e) Pritvirtinkite abu vielinius laikiklius. 

Pirmiausia, užkabinkite laikiklį už išorinės 

vėdinimo kanalų prijungimo adapterių pusės į 

tam skirtas skyles ir pritvirtinkite apatinę 

laikiklio dalį prie apatinės ventiliatoriaus dalies. 

EPP korpuso apatinėje dalyje yra grioveliai 

laikikliams įstatyti. 

 Dėmesio! 

Pasirinkus šį montavimo būdą, rekuperatorius 

turi būti montuojamas nuožulniai bent 5°, 

užtikrinant kondensato nutekėjimą. Svarbu 

užtikrinti, kad kondensato žarną taip pat 

galima būtų prijungti prie kondensato drenažo 

vamzdžio. 

 

 

 Dėmesio! 

Rekuperatoriaus laikiklius įstatyti į vėdinimo 

kanalų prijungimo adapterius galima tik vienu 

būdu. 
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3.2.6. Rekuperatoriaus montavimas ant grindų 

 

 

 

 

 

a) Pritvirtinkite du medinius skersinius (50 x 100 x 

600 mm ir 50 x 50x 600 mm, nėra pakuotėje) 

ant grindų, kaip pavaizduota toliau 

paveikslėlyje. 

 

b) Pritvirtinkite montavimo laikiklį ant 

aukštesniojo iš dviejų skersinių, naudodami 6 

mm varžtus (nėra pakuotėje). 

 

c) Įstumkite vėdinimo kanalų prijungimo 

adapterius į montavimo laikiklį ir paspauskite 

du adapterius į kairę ir į dešinę, kol atsirems. 

 

d) Užkabinkite du vielinius laikiklius už išorinės 

vėdinimo kanalų prijungimo adapterių pusės į 

tam skirtas skyles. 

 

Pastaba 

Lubų laikiklio padėtį gali tekti pareguliuoti. Kad 

tai padarytumėte, šiek tiek atsukite varžtus ir 

perstumkite laikiklį į reikiamą padėtį. 

 Dėmesio! 

Pasirinkus šį montavimo būdą, rekuperatorius 

turi būti montuojamas nuožulniai bent 5°, 

užtikrinant kondensato nutekėjimą. Svarbu 

užtikrinti, kad kondensato žarną taip pat galima 

būtų prijungti prie kondensato drenažo 

vamzdžio. 
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e) Įstatykite rekuperatorių į vielinį laikiklį, palenkdami truputį į priekį. EPP korpuse yra grioveliai įstatyti 

vieliniams laikikliams. Kai adapteriai pilnai įstatomi vienas į kitą, išgirsite spragtelėjimą. Tai reiškia, kad 

įrenginys tvirtai įstatytas. 

 

3.3. Kondensato drenažo vamzdžio prijungimas  

 

 

 

Žiemos metu, drėgmė oro išmetimo vamzdyje gali kondensuotis šilumokaityje. Todėl EPP korpuse 

įmontuotas kondensato nutekėjimo latakas su dviem kondensato ištekėjimo angomis. Montuojant 

rekuperatorių ant lubų arba sienų, turi būti prijungta apatinė kondensato ištekėjimo anga. Montuojant 

rekuperatorių ant sienos, gali būti naudojama bet kuri kondensato ištekėjimo anga. 

 

 

 

 

 

a) Atidarykite kondensato drenažo angą patraukdami antgalį. 

 

 

 

b) Užmaukite kondensato žarną ant kondensato žarnos antgalio. 

   

 

 

 

 Dėmesio! 

Rekuperatoriaus laikikius įstatyti į vėdinimo 

kanalų prijungimo adapterius galima tik vienu 

būdu. 

 

 

 Dėmesio! 

Jei rekuperatorius sumontuotas neapšildomoje patalpoje (pavyzdžiui neapšiltintoje palėpėje), tuomet 

drenažo vamzdis turi būti izoliuotas iki pat rekuperatoriaus. 

 

 Dėmesio! 

Įsitikinkite, ar kondensato žarna sujungta nuožulniai žemyn su drenažo vamzdžiu. 

 

 Dėmesio! 

Kondensato žarnoje negali būti aštrių sulenkimų. 
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c) Sujunkite kondensato žarną su sifonu ir užpildykite vandeniu bent 50 mm. 

Įsitikinkite, kad žarna įstatyta pakankamai giliai į sifoną (minimaliai 30 mm 

žemiau vandens paviršiaus). 

 

 

d) Užpildykite sifoną vandeniu. 

 

3.4. Vamzdžių sujungimas 

 

 

 

 

 

 

 

HRU 200 rekuperatorius turi du vėdinimo kanalų prijungimo adapterius savo korpuso viršuje. Kiekvienas 

vėdinimo kanalų prijungimo adapteris turi du antgalius, skirtus prijungti 125 mm skersmens ortakiams. 

Antgaliuose sumontuota tarpinė, apsauganti nuo nesandarumo. 

 

3.4.1. Tiekiamas oras iš lauko 

 

 Rekuperatorius paima orą iš lauko per šią angą. Šis ortakis turi būti izoliuotas drėgmei atsparia 

šilumos izoliacija, apsaugančia nuo kondensato formavimosi išorinėje vamzdžio pusėje. Jei vėdinimo 

sistema turi veikti žiemą (dėl užšalimo), turi būti naudojamas papildomas lauko oro šildytuvas su 

nustatymo temperatūra ne žemesne nei -1°C. 

 

3.4.2. Ištraukiamas oras į lauką 

 
Rekuperatorius tiekia ištraukiamą orą į lauką per šią angą. Šis ortakis turi būti izoliuotas drėgmei 

atsparia šilumos izoliacija, apsaugančia nuo kondensato formavimosi išorinėje ir vidinėje vamzdžio 

pusėje. Naudojant oro ištraukimo išmetimą per stogą, turi būti parenkamas toks oro išmetimo 

terminalas, kuris neleistų patekti į ortakį kondensatui ar lietaus vandeniui. Jei patenka, tuomet 

ortakių sistemos dalys tarp šios išėjimo angos antgalio ir stogo angos turi būti nepralaidžios 

vandeniui. Bet koks kondensato vanduo bus išleistas per rekuperatporiaus kondensato drenažo 

vamzdį. 

 

3.4.3. Tiekiamas oras į patalpas 

 
Rekuperatorius tiekią pašildytą orą į patalpas per šią angą. Optimaliam komfortui užtikrinti ant šio 

antgalio turėtų būti sumontuotas garso slopintuvas. 

 

3.4.4. Ištraukiamas oras iš patalpos 

 
Rekuperatorius ištraukia išmetamą orą iš patalpos per šią angą. Paprastai, šio vamzdžio izoliuoti 

nereikia. Izoliuoti ir nuo garų apsaugoti vamzdį būtina tik, jei rekuperatorius sumontuotas 

neapšildomoje patalpoje (pavyzdžiui, neapšiltintoje palėpėje). Optimaliam komfortui užtikrinti 

turėtų būti sumontuotas garso slopintuvas ant šio antgalio. 

 

 Įspėjimas! 

Kai rekuperatorius naudojamas patalpoje, kurioje sujungta daug prietaisų, visada užtikrinkite, jog nėra 

atbulinio srauto į patalpas iš centrinio oro ištraukimo ortakio. Tuo atveju, į rekuperatoriaus oro ištraukimo 

ortakį turi būti sumontuotas mechaninis atbulinis vožtuvas. 

 

 

 

 Dėmesio! 

Norint apsisaugoti nuo kondensato, tiekiamo lauko oro ortakis ir ištraukiamo į lauką oro ortakis turi būti  

sandariai/hermetiškai izoliuoti, drėgmei atsparia šilumos izoliacija. 
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3.5. Elektriniai jungimai 

 

 

 

Prijungimui rekuperatorius turi keturgyslį kabelį. Rekuperatorius turi dvigubą izoliaciją, todėl įžeminimas 

nereikalingas. 

Jei naudojamas trijų padėčių jungiklis HRS-3, skirtas greičio kontrolei, prijunkite laidus, kaip parodyta 

paveikslėlyje žemiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei greičiui kontroliuoti naudojamas kitoks jungiklis, sujunkite laidus kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Laidas  Spalva  Režimas (greitis)  Funkcija  Prijungimas 

N Mėlyna - Neutrali Pagrindinis tiekimas 

L1 Ruda Žemas Fazinė  Pagrindinis tiekimas/perjungimas 

L Ruda - Perjungti  Perjungimas/rekuperatorius 

M Pilka Vidutinis/automatinis Perjungti  Perjungimas/rekuperatorius 

B Juoda Aukštas Perjungti Perjungimas/rekuperatorius 

 

 

 

 Dėmesio! 

Rekuperatorius turi būti prijungtas pagal šalyje galiojančias elektros prietaisų montavimo taisykles, 

naudojant fiksuotą prijungimą, kurį galima išjungti (įmontuota) jungikliu/saugikliu. 
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4. Rekuperatoriaus veikimas 

4.1. Rekuperatoriaus valdymo parinktys 

Rekuperatorius turi keletą iš anksto suprogramuotų režimų. Galima prijungti keletą valdymo jungiklių 

aktyviam tinkamo režimo ir vėdinimo oro srauto (galios) reguliavimui: 

• Bevielis RF dviejų lygių valdymo jungiklis, 230 V el. energijos tiekimas, su automatine ir laikmačio 

funkcijomis, su by-pass ir apsaugos nuo užšalimo indikatoriais. 

• Bevielis valdymo jungiklis su trimis nustatymo režimais ir laikmačio funkcija. 

• Bevielis valdymo jungiklis su dviem lygiais, automatiniu režimu ir laikmačio funkcija. 

• Laidinis trijų padėčių jungiklis. 

• Anksčiau minėtų pasirinkimų kombinacija. 

Dėl RF valdiklio jungiklio grupavimo ir išgrupavimo skaitykite „RF nuotolinių valdiklių grupavimas ir 

išgrupavimas“, psl. 24). 

Galima sugrupuoti ir naudoti iki 20 RF prietaisų (valdiklių ir daviklių). 

Rekuperatorius gali būti nustatytas bet kokiu greičiu: 

• 1 lygis, mažas greitis, kai patalpoje yra vienas asmuo dieną arba naktį, arba išvis nėra žmonių patalpoje. 

• 2 lygis, vidutinis greitis, kai patalpoje yra daugiau nei vienas žmogus dieną arba naktį. 

arba 

Auto režimas, automatinis režimas, kuris valdomas prijungtais davikliais (CO2, RH ir/arba PIR). Srautas 

(galia) reguliuojamas automatiškai tarp žemo ir aukšto.  

• 3 lygis, didelis greitis. Gaminant maistą, maudantis duše ar vonioje, ar, kai patalpoje yra daug žmonių. 

 

4.2. RF nuotolinių valdiklių grupavimas ir išgrupavimas 

4.2.1. RF valdymo jungiklių grupavimas 

Geriausia grupuoti bevielius jungiklius su rekuperatoriumi, esant šalia jo. 

a) Išjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

b) Palaukite bent 15 sekundžių. 

c) Įjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

d) Įjungus el. energijos tiekimą, per dvi minutes paspauskite du įstrižai esančius priešingose pusėse mygtukus, 

ant RF valdymo jungiklio, tuo pačiu metu. 

Valdiklio jungiklis sugrupuotas, o rekuperatorius trumpai keičia ventiliatoriaus variklio greitį, taip 

patvirtindamas grupavimą. Rekuperatorius paruoštas darbui, naudojant bevielį valdiklio jungiklį. 

Daugiau informacijos apie pasirenkamų valdiklių grupavimą ir išgrupavimą, skaitykite dokumentacijoje, 

pateikiamoje kartu su valdikliais. 

 

4.2.2. RF nuotolinių valdiklių išgrupavimas 

Bevielius nuotolinius valdiklius geriausia išgrupuoti, esant šalia jo. 

a) Išjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

b) Palaukite bent 15 sekundžių. 

c) Įjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 
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d) Įjungus el. energijos tiekimą, per dvi minutes paspauskite keturis mygtukus, esančius ant RF valdymo 

jungiklio tuo pačiu metu. 

Rekuperatorius nebereaguos į bevielį valdiklio jungiklį (-ius). Išgrupavus vieną valdiklio jungiklį, 

automatiškai išgrupuojami visi valdiklio jungikliai, valdikliai ir RF davikliai. 

 

4.3. RF būsenos indikatoriaus valdiklio grupavimas ir išgrupavimas 

Apie RF būsenos indikatoriaus valdiklio grupavimą ir išgrupavimą, skaitykite dokumentacijoje, pateikiamoje 

kartu su tuo produktu. 

 

4.4. RF daviklių grupavimas ir išgrupavimas 

4.4.1. RF daviklių grupavimas 

Bevielius daviklius grupuoti su rekuperatoriumi galima taip: 

a) Išjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

b) Palaukite bent 15 sekundžių. 

c) Įjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

d) Įsitikinkite, kad grupavimo pranešimas nusiųstas iš RF daviklio per dvi minutes, kai įjungiamas el. 

energijos tiekimas rekuperatoriui. Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijoje, pateikiamoje su 

davikliu. 

RF daviklis sugrupuotas, o rekuperatorius trumpai keičia varikio greitį, taip patvirtindamas grupavimą. 

Rekuperatorius pasiruošęs reaguoti į bevielio daviklio signalus. 

 

4.4.2. RF daviklių išgrupavimas 

RF daviklis gali būti išgrupuotas tik tokiu pačiu metu kaip ir RF valdymo jungiklis. Daugiau informacijos 

rasite skyriuje „RF nuotolinių valdikių išgrupavimas“, psl. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba 

Jei keletas RF valdiklių ir/arba RF daviklių sugrupuoti su rekuperatoriumi, jie turi būti pakartotinai 

sugrupuoti, atlikus išgrupavimą. 

Pastaba 

Jei keletas RF valdiklių ir/arba RF daviklių sugrupuoti su rekuperatoriumi, jie turi būti pakartotinai 

sugrupuoti, atlikus išgrupavimą. 
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5. Rekuperatoriaus naudojimas 

5.1. Rekuperatoriaus paruošimas darbui  

Prieš pradedant darbą: 

• Turi būti sumontuotas rekuperatorius ir jo priedai. 

• Turi būti sumontuota vėdinimo ortakių sistema. 

• Turi būti sumontuotas kondensato nuotekų vamzdis, o sifonas užpildytas vandeniu. 

• Visos išorės ir vidaus durys ir langai turi būti uždaryti. 

• Turi būti pakankamai vietos oro tekėjimui pro vidines duris (plyšys po durimis arba oro pertekėjimo 

grotelės). 

• Reguliuojami vožtuvai visuose kambariuose turi būti pilnai atidaryti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Rekuperatoriaus paleidimas  

Atlikite šiuo veiksmus, norėdami teisingai paleisti rekuperatorių: 

a) Išjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

b) Palaukite bent 15 sekundžių. 

c) Įjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

Rekuperatoriaus srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas automatiškai kalibruojamas, kai įjungiamas 

rekuperatorius. Šis procesas užtrunka apie 30 sekundžių. Galite išgirsti tarškėjimą, kadangi srauto 

praleidimo by-pass vožtuvas yra pilnai atidaromas ir uždaromas kalibravimo metu. 

 

Jei rekuperatoriuje nustatytas 3 lygis (aukštas), per dvi minutes kai jis įjungiamas, jis pereina į paleidimo 

režimą. Šiame režime srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas atidaromas, kad galima būtų reguliuoti 

rekuperatorių, naudojant tą patį srauto pasipriešinimą visais atvejais, nepaisant to, kiek yra užteršti filtrai. 

 

Rekuperatorius pradeda veikti normaliai po dviejų valandų ar anksčiau, jei jis nustatymas kitu lygiu. 

Pastaba 

Kiekvienas bevielis prietaisas turi būti grupuojamas atskirai. Grupuoti ir naudoti galima iki 20 bevielių 

prietaisų. 

Pastaba 

Jei nebaigsite grupuoti bevielių prietaisų per dvi minutes, galite vėl perjungti rekuperatorių į grupavimo 

režimą, išjungdami el. energijos tiekimą, palaukite 15 sekundžių, ir tuomet vėl įjunkite el. energijos 

tiekimą. Bet kokie jau sugrupuoti prietaisai su rekuperatoriumi liks sugrupuoti. 

 Dėmesio! 

Padidinus didžiausią variklio greitį, padidėja garso lygis ir energijos suvartojimas. 

 

  Dėmesio! 

Prieš grupuojant bevielį valdikio jungiklį, rekuperatorius turi būti išjungtas 15 sekundžių. 

 

 
 Dėmesio! 

Jei el. energijos tiekimas nutraukiamas, kai rekuperatorius ruošiamas darbui, turite palaukti bent dvi 

minutes, prieš įjungiant el. energijos tiekimą. Visi rekuperatoriai, esantys šalia, taip pat bus grupavimo 

režime pirmąsias dvi minutes. 
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Įprastomis darbo sąlygomis srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas nustatomas by-pass valdikliu. 

 

d) Sugrupuokite galimus bevielius valdiklio jungiklius, kaip aprašyta skyriuje „RF valdymo jungiklių 

grupavimas“, psl. 24.  

e) Grupuokite bet kokius pasirenkamus daviklius, kaip aprašyta skyriuje „RF daviklių grupavimas“, psl. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Rekuperatoriaus greičio reguliavimas 

 

 

 

 

Didelio ir mažo greičio nustatymai yra tokie patys tiekiamam ir ištraukiamam orui, kadangi abu ventiliatoriai 

rekuperatoriuje varomi tuo pačiu varikliu. 

Rekuperatoriaus viršuje yra du potenciometrai, reguliuojantys minimalų ir maksimalų ventiliatoriaus greitį 

(oro srautą), o tai reiškia mažą ir didelį oro srauto greitį. Atlikti sistemos arba srauto matavimai rodo, ar šiuos 

greičius reikia reguliuoti. 

 

 

Pastaba 

Įjungus rekuperatorių, jis  išlieka grupavimo režime dvi minutes. Rekuperatorius atsako į visas grupavimo 

užklausas, gautas per šį laikotarpį, todėl kitas RF valdymo jungiklis arba RF daviklis gali netyčia 

susigrupuoti su jūsų rekuperatoriumi. Dėl to, jūsų rekuperatorius atsakys į jūsų RF valdiklio jungiklį arba 

RF daviklį, tačiau jis taip pat gali atsakyti į netoliese esantį valdiklį arba daviklį. 

Pastaba 

Jei reikia padidinti greitį, pirmiausia, pabandykite atidaryti oro vožtuvus ir patikrinti, ar tai padeda pasiekti 

reikiamą srautą. Padidinus variklio greitį, sunaudojama daugiau energijos ir padidėja triukšmo lygis. 

 Dėmesio! 

Jei netyčia sugrupuojamas kitos patalpos RF valdymo jungiklis su jūsų vėdinimo sistema, šią problemą 

galite išspręsti išgrupuodami ir iš naujo sugrupuodami jau sugrupuotą valdymo jungiklį. Išgrupavus vieną 

valdymo jungiklį taip pat išgrupuojami ir visi kiti, įskaitant esančius šalia kitose patalpose. 

 

 Dėmesio! 

Rekuperatoriaus greitis (didelis ir mažas) turi būti nustatytas jo paleidimo metu. 
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5.3.1. Didelio greičio nustatymas 

 

Jei reikia, sureguliuokite didelio greičio nustatymą dešinės pusės potenciometru. Šis potenciometras 

gamykliškai nustatytas 125 m3/h. Reguliavimo intervalas nuo 75 iki 200 m3/h (esant 100 Pa). 

 

5.3.2. Mažo greičio nustatymas 

 

Jei reikia, sureguliuokite mažo greičio nustatymą kairės pusės potenciometru. Šis potenciometras 

gamykliškai nustatytas 50 m3/h ir turi žemesnę ribą, todėl gali būti nepakankamai vėdinama patalpa. 

Reguliavimo intervalas nuo 25 iki 75 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba 

Reguliavimo intervalas mažam arba dideliam greičiui yra toks, kad maksimalus oro srautas, esant mažam 

greičiui, būtų toks pats, kaip minimalus oro srautas, esant dideliam greičiui. Kai mažo ir didelio greičio 

nustatymai yra vienodi, nėra srauto skirtumo tarp trijų režimų (žemo, vidutinio ir didelio). 

 Dėmesio! 

Potenciometrą dideliame režime reguliuokite tik, kai rekuperatorius yra apkrautas (prijungtas prie ortakių 

sistemos). Jei jį reguliuosite, kai rekuperatorius neapkrautas („neprijungtas“), energijos sunaudojimas gali 

būti per didelis. Energijos ribojimas valdymo spausdintinėje plokštėje sukels nereguliarų ir nutrūkstamą 

variklio veikimą. 
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6. Tikrinimas ir aptarnavimas 

Tinkamas vėdinimo sistemos veikimas, jos oro srautai ir tarnavimo laikas gali būti užtikrinamas tik, jei 

sistema tikrinama ir aptarnaujama, remiantis toliau pateiktomis instrukcijomis. Šios instrukcijos paremtos, 

esant normalioms darbo sąlygoms. 

 

 

 

 

6.1. Tikrinimo ir aptarnavimo grafikas 

HRU 200 tikrinimo grafikas Vartotojas Montuotojas 

Triukšmas  
Patikrinti, ar rekuperatorius, oro vožtuvai ir 

ortakiai neskleidžia neįprastų garsų. 
6 mėnesiai 1 metai 

G3 filtras 

Patikrinti, ar neužteršti 

1 savaitė - 

G4 filtras 9 mėnesiai  1 metai 

F7 filtras 6 mėnesiai 1 metai 

Rekuperatorius  
Patikrinti, ar neužterštas / sandarus kondensato 

nutekėjimui 
6 mėnesiai 1 metai 

Variklio modulis Patikrinti, ar neužterštas / nesubalansuotas -  

Srauto praleidimo 

(by-pass) vožtuvas 
Patikrinti, ar veikia ir neužterštas - 1 metai 

Oro vožtuvai Patikrinti, ar neužteršti 3 mėnesiai 1 metai 

Ortakiai  Patikrinti, ar neužteršti - 4 metai 

 

HRU 200 aptarnavimo grafikas Vartotojas Montuotojas 

G3 filtras 
Išvalyti (pirmus 3 mėnesius) 1 savaitė Kai reikia 

Pakeisti (į G4 arba F7) 3 mėnesiai Kai reikia 

G4 filtras 
Išvalyti 9 mėnesiai  Kai reikia 

Pakeisti 18 mėnesių Kai reikia 

F7 filtras 
Išvalyti 6 mėnesiai Kai reikia 

Pakeisti 12 mėnesių Kai reikia 

Rekuperatorius  
Nuvalyti išorinę apdailą 3 mėnesiai 1 metai 

Išvalyti kondensato žarną - 1 metai 

Variklio modulis Išvalyti  - 4 metai 

Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas Išvalyti - 1 metai 

Oro vožtuvai Išvalyti 3 mėnesiai 1 metai 

Ortakiai  Išvalyti - 8 metai 

RF valdymo jungiklio elementas Pakeisti Kai reikia Kai reikia 
 

Pastaba 

Negalima išimti šilumokaičio iš rekuperatoriaus. Rekuperatoriui dirbant įprastomis sąlygomis, jei 

naudojami filtrai ir laiku keičiami, šilumokaičio valyti nereikia. 

 Dėmesio! 

Jei vėdinimo sistema naudojama, esant sunkioms darbo sąlygoms ar labai nešvarioje aplinkoje, gali 

prireikti papildomo aptarnavimo. 
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6.2. Neįprastų garsų patikrinimas 

Jei rekuperatorius skleidžia neįprastus garsus arba vibruoja, tai gali reikšti, kad sugedęs srauto praleidimo (by-

pass) vožtuvas arba variklio modulis. Norėdami sužinoti priežastį ir išspręsti problemą, skaitykite skyrių 

„Ventiliatoriaus patikrinimas ir valymas“ psl. 30 ir/arba „Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvo patikrinimas ir 

valymas“. 

 

6.3. Ventiliatoriaus tikrinimas ir valymas   

 

 

 

 

Tikrindami ir valydami ventiliatorių vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis toliau: 

a) Išjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

b) Atsukite vėdinimo kanalų prijungimo adapterius 

atsuktuvu. 

 

c)  Atitraukite rekuperatorių toliau nuo sienos, 

lubų ar grindų. Tuomet atsargiai išimkite 

prietaisą iš vielinių laikiklių ir pastatykite ant 

grindų. 

 

d) Atsukite varžtus laikančius variklio modulį ir 

korpusą, ir juos išimkite. 

e) Išimkite visą variklio modulį, įskaitant 

ventiliatorių, iš rekuperatoriaus. Tam 

pasinaudokite variklio modulio rankenėle.  

 

f) Patikrinkite abiejų ventiliatorių sparnuotes ir, jei 

reikia išvalykite (žr. kitą žingsnį). 

g) Atsargiai išvalykite abi ventiliatoriaus 

sparnuotes dulkių siurbliu. 

 

 

 

 

h) Patikrinkite, ar ventiliatorius vis dar 

subalansuotas, pasukant sparnuotes. Jei 

sparnuotės stipriai muša (ir kelia triukšmą), turi 

būti pakeistas visas variklio modulis. 

i) Sumontuokite variklį ir rekuperatorių atvirkštine 

tvarka, ir vėl paleiskite rekuperatorių, įjungdami 

el. energijos tiekimą. Jei rekuperatorius 

pritvirtintas ant lubų, vieliniai laikikliai turi būti 

sumontuoti paskutiniai (žr. skyrių 

„Rekuperatoriaus montavimas ant lubų“, psl. 

17). 

 Dėmesio! 

Jei rekuperatorius sumontuotas ant lubų, atsargiai nuimkite  rekuperatorių, nesusimuškite į besisupančius 

vielinius laikiklius. 

 Dėmesio! 

Kai valysite ventiliatorių, įsitikinkite, kad 

balansavimo gnybtai nepakeitę savo vietos ar 

neatsilaisvinę. 
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6.4. Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvo tikrinimas ir valymas 

 

a) Išjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

b) Atsukite vėdinimo kanalų prijungimo adapterius, 

naudodami atsuktuvą. 

 

c) Atitraukite rekuperatorių toliau nuo sienos, lubų 

ar grindų. Tuomet atsargiai išimkite rekuperatorių 

iš vielinių laikiklių ir pastatykite ant grindų. 

 

 

 

 

 

d) Atsukite varžtus, laikančius variklio modulį  

korpuse, ir juos išimkite. 

e) Išimkite visą variklio modulį, įskaitant 

ventiliatorių, iš rekuperatoriaus. Tam 

pasinaudokite variklio modulio rankenėle. 

 

f) Nuimkite geltoną  kabelio laikiklį nuo EPP 

korpuso ir atsargiai ištraukite kabelį iš kabelio 

kanalo. 

 

g) Atsargiai ištraukite srauto praleidimo (by-pass) 

vožtuvą iš EPP korpuso. Šiam tikslui vožtuve 

padarytos dvi pirštams paimti skirtos angos. 

 

h) Pirmiausia, dulkių siurbliu išvalykite nuosėdas 

srauto praleidimo (by-pass) vožtuve. Tuomet 

galite jį valyti minkštu šepetėliu ar šluoste.  

i) Patikrinkite, ar vožtuvas laisvai sukasi, 

pasukdami vožtuvo dalį. Jei vožtuvas negali 

judėti, reikia keisti visą srauto praleidimo (by-

pass) vožtuvą. 

 

j) Sumontuokite srauto praleidimo (by-pass) 

vožtuvą, variklį ir rekuperatorių atvirkštine 

tvarka, ir paleiskite vėl rekuperatorių, įjungdami 

el. energijos tiekimą. Jei rekuperatorius 

pritvirtintas ant lubų, vielinis laikiklis turi būti 

sumontuotas paskutinis (žr. skyrių 

„Rekuperatoriaus montavimas ant lubų“, psl. 17). 

 

 

 

 

 

 

 Dėmesio! 

Jei rekuperatorius sumontuotas ant lubų, 

atsargiai nuimkite rekuperatorių, nesusimuškite į 

besisupančius vielinius laikiklius. 
 

 Dėmesio! 

Kai montuosite srauto paleidimo by-pass 

vožtuvą, įsitikinkite, kad jis įstatytas teisingai, 

kol bus vienodame aukštyje su korpusu. Jei 

vožtuvo korpusas išsikišęs, jis gali trukdyti arba 

galite sulaužyti. 
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6.5. Filtrų tikrinimas, valymas ir keitimas 

 

 

 

 

 

Patikrinkite ir valykite arba keiskite filtrus taip: 

a) Išjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui. 

b) Nuimkite abu filtro dangtelius nuo priekinio 

skydelio. 

 

c) Išimkite filtrus iš rekuperatoriaus. Tam skirtos 

priekyje filtro esančios auselės. 

 

d)  Vizualiai patikrinkite filtrus ar neužteršti. Jei 

filtrai nešvarūs, jie turi būti išvalyti arba 

pakeisti. 

e) Išvalykite arba pakeiskite filtrus. Filtrus galima 

švelniai išvalyti dulkių siurbliu. 

f) Įstatykite išvalytus filtrus arba naujus filtrus į 

rekuperatorių. 

 

g) Sudėkite abiejų filtrų dangtelius skydelio 

priekyje. 

 

 

h) Paleiskite vėl rekuperatorių, įjungdami el. 

energijos tiekimą. 

 

 

 

 

Pastaba 

Rekuperatoriuje gamykloje sumontuoti G3 

filtrai. Šie filtrai tinkami kaip „statybinių dulkių 

filtrai“, kai pabaigiamas būstas. Po trijų mėnesių 

šie filtrai turėtų būti pakeisti G4 arba F7 filtrais. 

Pastaba 

Būsenos lemputės ant valdymo skydelio rodo 

kada filtrus reikia valyti arba keisti. 

 Dėmesio! 

G4 ir F7 filtrai gali būti valomi tik vieną kartą, 

po ko jie turi būti pakeisti kito aptarnavimo 

metu. 

Būsena 

Būsenos lemputė 
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6.6. Filtrų keitimo signalo išjungimas 
Išvalius ir pakeitus filtrus, galite išjungti nešvarių filtrų signalą: 

• Norėdami atlikti nustatymus, pirmiausia išjunkite el. energijos tiekimą, palaukite 15 sekundžių, o tuomet 

vėl įjunkite el. energijos tiekimą. 

Tuomet turėsite 10 minučių išjungti nešvarių filtrų signalą, kaip aprašyta toliau: 

• Laidinis jungiklis: pasukite laidinį valdymo jungiklį skirtingiems nustatymams keturis kartus, padarydami 

bent 6 sekundžių pauzę kiekvieną kartą. 

• Bevielis valdymo jungiklis: paspauskite du nustatymo mygtukus valdymo jungiklyje tuo pačiu metu. 

 

 

 
 

 

6.7. RF būsenos indikatoriaus valdiklio priežiūra 
RF būsenos indikatoriaus valdikliui el. energija tiekiama iš el. tinklo, todėl nereikia keisti elementų. 

Vienintelis aptarnavimas, kurį reikia atlikti, yra valdiklio išorės valymas, jei reikia, su drėgna šluoste. 

Nenaudokite cheminių valymo priemonių. 

 

6.8. RF nuotolinio valdiklio priežiūra 
Bevieliam valdymo jungikliui energija tiekiama elementais. Įprastomis naudojimo sąlygomis, apskaičiuotas 

elemento tarnavimo laikas apie 7 metai. Kai elementas išsikrauna, valdymo jungiklis neveikia, ir negalima 

valdyti rekuperatoriaus rankiniu būdu. Elementai (tipas CR2032 3V) turi būti pakeisti. Neteisingai įdėjus 

elementą, galite sugadinti jungiklį. Elementas negali būti veikiamas šilumos, pavyzdžiui, saulės spindulių, 

liepsnos ir t.t. 

Valdymo jungiklio nebūtina grupuoti iš naujo. 

 

6.9. Papildomų RF daviklių patikrinimas 
Informacija apie patikrinimą ir priežiūrą pateikiama  atitinkamo daviklio instrukcijoje. 
 

6.10. Oro vožtuvų tikrinimas ir valymas 
Reguliariai tikrinkite oro vožtuvus (apytiksliai vieną kartą kas tris mėnesius) dėl užterštumo. Jei oro vožtuvai 

nešvarūs, juos reikia išvalyti. 

 

 

 

 

 

 

6.11. Ortakių tikrinimas/valymas 
Patariama tikrinti vidaus ortakius vieną kartą per keturis metus. Vamzdžiai turi būti valomi vieną kartą per 

aštuonis metus. 

 

 

 

 

 

Pastaba 

Nešvarių filtrų signalas negali būti išjungiamas per valdymo skydelį. 

 Įspėjimas! 

HRU 200 rekuperatoriuje visada turi būti sumontuoti atitinkami filtrai. Be filtrų rekuperatorius gali būti 

nepataisomai sugadintas.  

 

 

 

 Dėmesio! 

Kai nuimami ar pakeičiami oro vožtuvai ir grotelės, saugokitės ortakių galų. Jie gali būti labai aštrūs. 

 Dėmesio! 

Kai valote, nereguliuokite  oro vožtuvų nustatymų, ir įstatykite vožtuvus atgal į savo buvusią vietą. 

 Įspėjimas! 

Kai valote ortakius, visada uždenkite rekuperatorių arba išimkite variklio plokštę taip, kad nešvarumai 

nepatektų į rekuperatoriaus, taip pat RH daviklio, vidų. 



 

 34 

7. Klaidos 

Būsenos lemputės ant rekuperatoriaus mirksi oranžine spalva 

Priežastis  Sprendimas  

a) Rekuperatorius aptiko, 

kad reikia valyti arba 

keisti filtrus 

• Išvalykite arba pakeiskite filtrus. Daugiau informacijos, skaitykite skyriuje 

„Filtrų patikrinimas, valymas ir keitimas“. 

• Išjunkite nešvarių filtrų signalą. Daugiau informacijos skyriuje „Nešvarių 

filtrų signalo išjungimas“. 

 

Būsenos lemputės ant rekuperatoriaus mirksi vieną kartą raudona, vieną kartą oranžine spalva 

Priežastis  Sprendimas  

a) Rekuperatorius aptiko 

ventiliatoriaus klaidą. 

• Patikrinkite, ar ventiliatorius tinkamai prijungtas.  Prijunkite ventiliatorių 

tinkamai. 

• Patikrinkite, ar ventiliatorius švarus, jei reikia išvalykite. 

• Patikrinkite, ar ventiliatorius neturi defektų, jei reikia, pakeiskite. 

 

Būsenos lemputės ant rekuperatoriaus mirksi du kartus raudona, du kartus oranžine spalva 

Priežastis  Sprendimas  

a) Rekuperatorius aptiko ištraukiamo 

oro temperatūros daviklio klaidą 

• Patikrinkite, ar daviklis tinkamai prijungtas. Prijunkite daviklį 

tinkamai. 

• Patikrinkite, ar daviklis neturi defektų, jei reikia pakeiskite. 

 

Būsenos lemputės ant rekuperatoriaus mirksi du kartus raudona, tris kartus oranžine spalva 

Priežastis  Sprendimas  

a) Rekuperatorius aptiko tiekiamo oro 

temperatūros daviklio klaidą 

• Patikrinkite, ar daviklis tinkamai prijungtas. Prijunkite daviklį. 

• Patikrinkite, ar daviklis neturi defektų, jei reikia pakeiskite. 

 

Būsenos lemputės ant rekuperatoriaus mirksi tris kartus raudona, vieną kartą oranžine spalva 

Priežastis  Sprendimas  

a) Rekuperatorius aptiko 

daviklio klaidą 

• Patikrinkite, ar daviklis tinkamai prijungtas. Prijunkite daviklį. 

• Patikrinkite, ar daviklis neturi defektų, jei reikia pakeiskite. 

 

Būsenos lemputės ant rekuperatoriaus dega žaliai 6 sekundes ir vieną kartą mirksi oranžine spalva 

Priežastis  Sprendimas  

a) Veikia apsauga nuo užšalimo 
• Tai nėra klaida. Prietaisas automatiškai grįš į įprastą veikimo 

režimą, kai tik temperatūra pakils virš užšalimo temperatūros. 

 

Būsenos lemputės ant rekuperatoriaus dega žaliai 5 sekundes ir du kartus mirksi oranžinė spalva 

Priežastis  Sprendimas  

a) Veikia by-pass režimas • Tai nėra klaida. Prietaisas automatiškai grįš į įprastą veikimo režimą. 

 

Ventiliatorius neveikia 

Priežastis  Sprendimas  

a) Veikia apsauga nuo užšalimo 

• Kai lauko temperatūra pakils virš -1°C, ventiliatorius vėl pradės 

veikti. 

• Sumontuoti šildytuvą iš lauko tiekimo oro ortakyje. 

b) Išjungtas el. energijos tiekimas • Įjunkite el. energijos tiekimą. 

c) Netiekiama elektros energija • Įjunkite el. energijos tiekimą. 
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d) Ventiliatorius užblokuotas arba 

užstrigo dėl per didelio 

užterštumo. 

• Išvalykite ventiliatoriaus sparnuotę. Saugokite balansavimo 

gnybtus. 

e) Ventiliatorius sugedęs • Pakeiskite visą variklio modulį. 

f) Rekuperatoriaus spausdintinė 

plokštė (PCB) sugedusi 
• Pakeiskite PCB ir atlikite paleidimo veiksmus dar kartą. 

 

Rekuperatorius kelia triukšmą 

Priežastis  Sprendimas  

a) Ventiliatorius užblokuotas arba 

užstrigęs dėl per didelio užterštumo 
• Išvalykite ventiliatoriaus sparnuotę. Saugokite balansavimo 

gnybtus. 

b) Ventiliatorius išsibalansavęs • Pakeiskite visą variklio modulį. 

c) Rekuperatorius sumontuotas ant 

sienos/ lubų/ grindų, su 

nepakankamu paviršiaus stiprumu. 

• Jei rekuperatorius negali būti sumontuotas kitoje vietoje, 

pabandykite sumontuoti vibracijos slopintuvus, atitraukiant jį 

nuo sienos, lubų ar grindų. 

d) Vamzdžiai neteisingai prijungti 

prie rekuperatoriaus 
• Patikrinkite sujungimus ir įsitikinkite, ar sumontuoti vamzdžiai 

pritvirtinti ant sienos, lubų ar grindų, 

e) Antrasis kondensato nuotekų 

vamzdis atviras ir neprijungtas 

(šnypštimo garsas) 

• Uždarykite antrąjį kondensato drenažo nuotekų vamzdį, 

palenkiant atgal jo aklę ir įstatant ją į kondensato drenažo 

nuotekų vamzdį. 

f) Srauto praleidimo (by-pass) 

vožtuvas užblokuotas (tarškėjimo 

garsas) 

• Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas sustoja, kai testuojasi, 

įjungus el. energijos tiekimą. Palaukite 30 sekundžių ir 

patikrinkite, ar nėra triukšmo. 

• Patikrinkite vožtuvą. Išvalykite, jei jame yra nešvarumų. 

Pakeiskite vožtuvą, jei yra kita klaidos priežastis. 

 

Rekuperatorius neatsako į RF daviklių užklausas (PIR daviklis, 230jV CO2 daviklis, RV daviklis) 

Priežastis  Sprendimas  

a) Sistemoje neįjungtas automatinis 

(Auto) režimas 
• Jei norite, perjunkite sistemą į 2/AUTO režimą. 

b) Veikia apsaugos nuo užšalimo 

valdiklis  

• Kai lauko temperatūrą pakils virš -1°C, ventiliatorius vėl pradės 

veikti. 

• Sumontuoti šildytuvą iš lauko tiekimo oro ortakyje. 

c) Su 230 V RF-CO2 davikliu: 

netiekiama el. energija davikliui 
• Patikrinkite ar el. maitinimas buvo išjungtas ar nutrūkęs. 

Atstatykite el. maitinimą. 

d) Jei naudojami RF-RH arba RF-PIR 

davikliai: išsikrovė RF daviklio 

elementas 
• Pakeiskite elementą. 

e) RF daviklis nesugrupuotas su 

rekuperatoriumi 
• Iš naujo atlikite grupavimo procedūrą ir sugrupuokite RF 

daviklį. 

f) Atstumas tarp rekuperatoriaus ir 

RF daviklio per didelis, arba yra 

per daug kliūčių signalui. 

• Pabandykite sugrupuoti prietaisus dar kartą. Jei nepavyksta, 

perkelkite RF daviklį į vietą, kur yra mažiau trukdžių. 

g)  RF daviklio ir rekuperatoriaus 

skirtingi gamintojai. 

• Pakeiskite RF daviklį į kitą RF daviklį to paties gamintojo, kaip 

rekuperatorius. 

• Pakeiskite variklio modulio spausdintinę plokštę (PCB) į kitą 

spausdintinę plokštę (PCB), kuri turi teisingą OEM kodą. 

h) Sugedęs RF daviklis 
• Pakeiskite RF daviklį ir iš naujo sugrupuokite su 

rekuperatoriumi. 

i) Sugedusi rekuperatoriaus 

spausdintinė plokštė (PCB) 
• Pakeiskite spausdintinę plokštę (PCB) ir atlikite dar kartą 

paleidimo veiksmus. 
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Rekuperatorius neatsako į RF nuotolinius valdiklius  

Priežastis  Sprendimas  

a) Veikia apsaugos nuo užšalimo 

valdiklis  

• Sumontuoti šildytuvą iš lauko tiekimo oro ortakyje. 

• Sumontuokite apsaugos nuo užšalimo vožtuvą, kad maišytų 

šiltesnį orą iš pastato su tiekiamu oru iš lauko. 

b) Išsikrovė RF nuotolinio valdiklio 

elementas 
• Pakeiskite elementą. 

c) RF daviklis nesugrupuotas su 

rekuperatoriumi  
• Iš naujo atlikite grupavimo procedūrą ir sugrupuokite RF 

daviklį. 

d) Atstumas tarp rekuperatoriaus ir 

RF daviklio per didelis, arba yra 

per daug kliūčių trukdančių 

signalui. 

• Pabandykite sugrupuoti prietaisus dar kartą. Jei nepavyksta, 

perkelkite RF daviklį į vietą, kur yra mažiau trukdžių. 

e) RF daviklio ir rekuperatoriaus 

skirtingi gamintojai. 
• Pakeiskite RF daviklį į kitą RF daviklį to paties gamintojo, kaip 

rekuperatorius. 

f)  Sugedusi rekuperatoriaus 

spausdintinė plokštė (PCB) 
• Pakeiskite spausdintinę plokštę (PCB) ir atlikite dar kartą 

paleidimo veiksmus. 

 

Ventiliatorius veikia didžiausiu greičiu, kai pasirinktas mažiausias greitis, ir mažiausiu greičiu, kai 

pasirinktas didžiausias greitis ar laiko nustatymo režimas 

Priežastis  Sprendimas  

a) Vienas iš RF daviklių neveikia  • Skaitykite skyriuje „Rekuperatorius neatsako į RF daviklius“ 

b) Vienas rekuperatoriaus vidinių 

temperatūros daviklių neveikia 
• Pakeiskite sugedusį temperatūros daviklį. 

 

Ventiliatorius staiga pradeda veikti daug greičiau arba lėčiau (be priežasties) 

Priežastis  Sprendimas  

a) Pasinaudojus laikmačio funkcija, 

rekuperatorius persijungia į paskutinį 

pasirinktą greitį prieš pasirinkus 

laikmačio funkciją. 

• Jei norite, pakeiskite sistemos nustatymus. 

b)  RF nuotolinis valdikis iš kaimyninių 

patalpų suporuotas su šiuo 

rekuperatoriumi. 

• Išjunkite el. energijos tiekimą rekuperatoriui ir palaukite 

15 sekundžių.  Išgrupuokite visus prietaisus (jungiklius 

ir/arba daviklius), o tuomet juos vėl sugrupuokite. 

 

Rekuperatorius neatsako į trijų padėčių jungiklį 

Priežastis  Sprendimas  

a) Veikia apsaugos nuo užšalimo 

valdiklis  

• Kai lauko temperatūra pakils virš -1°C, ventiliatorius pradės vėl 

veikti. 

• Sumontuoti šildytuvą iš lauko tiekimo oro ortakyje. 

b) Išjungtas el. energijos tiekimas • Įjunkite el. energijos tiekimą. 

c) Netiekiama elektros energija • Įjunkite el. energijos tiekimą. 

d) Trijų padėčių jungiklio laidai 

sujungi neteisingai 
• Sujunkite laidus teisingai (žr. elektrinių jungimų schemą). 

e) Sugedusi rekuperatoriaus 

spausdintinė plokštė (PCB) 
• Pakeiskite spausdintinę plokštę (PCB) ir atlikite dar kartą 

grupavimo procedūrą.. 

 

 

Rekuperatorius leidžia vandenį 

Priežastis  Sprendimas  
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a) Neprijungtas kondensato nuotekų 

vamzdis   
• Prijunkite vieną iš dviejų kondensato nuotekų vamzdžių. 

b) Užsikimšęs kondensato nuotekų 

vamzdis/sifonas 
• Atkimškite kondensato nuotekų vamzdį ir pabandykite nustatyti 

problemos priežastį. 

c) Antrasis kondensato nuotekų 

vamzdis atidarytas ir neprijungtas 

(šnypštimo garsas) 

• Uždarykite antrąjį kondensato drenažo nuotekų vamzdį, 

palenkiant atgal jo aklę ir įstatant ją į kondensato drenažo 

nuotekų vamzdį. 

 

Ortakiai vedantys į lauką yra šlapi (iš išorės) ir/arba teka vanduo 

Priežastis  Sprendimas  

a) Ortakiai vedantys į lauką 

neizoliuoti. 
• Įsitikinkite, kad ortakiai vedantys į lauką yra sandariai izoliuoti 

drėgmei atsparia izoliacija. 

b) Oro išleidimo stogo terminalas 

neatsparus lietui arba nesandarus 
• Pakeiskite jau esantį stogo terminalą (-lus) nauju lietui atspariu 

ir sandariu kondensatui. 

 

Garsiai veikia vožtuvai 

Priežastis  Sprendimas  

a) Nesumontuota garsą slopinanti žarna, 

ortakiuose, vedančiuose į patalpą  
• Sumontuokite garsą slopinančias žarnas ant ortakių, 

vedančių į patalpą.   

b) Oro vožtuvai netinkamai sureguliuoti 
• Įjunkite rekuperatoriuje paleidimo režimą ir iš naujo 

nustatykite sistemos nustatymus. 

 

Oro kokybė patalpoje prasta/oro tiekimas ir ištraukimas patalpoje veikia netinkamai 

Priežastis  Sprendimas  

a) Vienas arba abu filtrai nešvarūs 

arba užkimšti 
• Išvalykite arba pakeiskite nešvarius/užkimštus filtrus. 

b) Vožtuvai nešvarūs arba užkimšti • Išvalykite vožtuvus. 

c) Oro vožtuvai neteisingai 

sureguliuoti 
• Įjunkite rekuperatoriuje paleidimo režimą ir iš naujo nustatykite 

sistemos nustatymus. 

d) Neveikia ventiliatorius • Žr. skyrių „Neveikia ventiliatorius“. 

e) Rekuperatorius neatsako (daugiau) 

į RF daviklių užklausas (PIR 

daviklio, CO2 daviklio, RH 

daviklio) 

• Žr. skyrių „Rekuperatorius neatsako į RF daviklių užklausas“ 

 

Šaltas oras tiekiamas į patalpą 

Priežastis  Sprendimas  

a) Oro išmetimo filtrai užkimšti • Išvalykite arba pakeiskite oro ištraukimo filtrus. 

b) Oro vožtuvai neteisingai 

sureguliuoti 
• Įjunkite rekuperatoriuje paleidimo režimą ir iš naujo nustatykite 

sistemos nustatymus. 

c) Srauto praleidimo (by-pass) 

vožtuvas veikia by-pass režimu, kai 

neturėtų 

• Išvalykite srauto praleidimo (by-pass) vožtuvą, jei užsiteršęs. 

• Pakeiskite visą srauto praleidimo (by-pass) vožtuvą, jei jis turi 

defektų. 

d) Neveikia vienas iš temperatūros 

daviklių 

• Jei neveikia tiekiamo oro temperatūros daviklis, pakeiskite 

elektros kabelius kartu su temperatūros davikliu variklio 

modulyje. 

• Jei neveikia išmetamo oro temperatūros daviklis, pakeiskite visą 

by-pass modulį. 
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8. Atsarginės dalys 

Nr. Prekės kodas Aprašymas  

1.  05-00520 Variklio modulis 

2.  05-00519 Variklio modulio spausdintinė plokštė 

3.  05-00041 Kabeliai variklio moduliui su išoriniu temperatūros davikliu 

4.  545-5118 Elektros energijos maitinimo kabelis 

5.  05-00042 Srauto praleidimo (by-pass) vožtuvas 

6.  
05-00141 G4 filtrų komplektas 

05-00142 F7 filtrų komplektas 

7.  05-00043 Filtrų dangteliai, komplektas 4 vnt. 

8.  05-00044 Vėdinimo kanalų prijungimo adapteriai iš EPP pusės su tarpikliais, kompl. 2 vnt.  

9.  05-00045 Vėdinimo kanalų prijungimo adapteriai iš ortakių pusės su tarpikliais, kompl. 2 

vnt. 10.  05-00046 Tarpikliai iš ortakių pusės vėdinimo kanalų prijungimo adapteriams, kompl. 4 

vnt. 11.  05-00047 Aukšto tankio putų polistireno korpusas (EPP) su šilumokaičiu 

12.  05-00048 Vieliniai laikikliai, kompl. 2 vnt. 

13.  106-1181 Montavimo ant lubų laikiklis 

14.  05-00049 Montavimo laikiklis 
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9. Garantija 

HRU 200 rekuperatoriaus dalims ir aptarnavimui suteikiama dviejų metų garantija, apsauganti produktą nuo 

gamybos ir medžiagų defektų. 

Garantijos laikotarpis įsigalioja nuo sumontavimo datos. 

 

Garantijos negaliojimas/nepripažinimas 

Ši garantija netaikoma: 

• Išmontavimo ir sumontavimo išlaidoms. 

• Gedimams, kurie atsirado dėl neteisingo naudojimo. 

• Gedimams dėl neatsargaus/netyčinio elgesio ar nelaimingo įvykio. 

• Gedimų, kurie atsirado dėl trečiųjų šalių remonto darbų, be gamintojo leidimo. 

 

Jei rekuperatorius veikia netinkamai ar rodo klaidos kodą, kreipkitės į pardavėjo serviso tarnybą. 

Įsitikinkite, kad remonto atveju naudojamos tik originalios dalys. 
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10. Atitikties deklaracija  

 

CE atitikties deklaracija 

 

Itho Daalderop Group BV 

Postbus 7 

4000 AA Tiel 

Olandija 

 

Deklaruoja, kad produktas: 

- Vėdinimo įrenginys su šilumos rekuperacija HRU ECO 200 E  

 

atitinka direktyvų reikalavimus: 

- Žemos įtampos direktyvos 2014/35/ES 

- Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyva 2014/30/ES 

- Direktyva 2009/125/EC, reglamentuojanti ekologinio projektavimo reikalavimų įdiegimą su energija 

susijusiems gaminiams 

- Direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo 

ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją 

- 2014 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1253/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vėdinimo įrenginių ekologinio projektavimo reikalavimai  

- 2014 m. liepos 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1254/2014, kuriuo Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo 

efektyvumo ženklinimo reikalavimais. 

 
Atitinka harmonizuotus Europos standartus: 

• EN 60335-1:2012 | EN 60335-2-80:2003/A1:2004 | EN 60335-2-80:2003/A2:2009 

• EN 60730-1:2012 

• EN 55014-1:2007 | EN 55014-1:2007/C1:2009 | EN 55014-1:2007/A1:2009 | EN 55014-1:2007/A2:2010 

EN 55014-2:1998 | EN 55014-2:1998/C1:1998 | EN 55014-2:1998/A1:2002 | EN 55014-2:1998/IS1:2007 

EN 55014-2:1998/A2:2008 

• EN 61000-3-2:2006/A1:2009 | EN 61000-3-2:2006/A2:2009 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-6-1:2007 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | EN 61000-6-3:2007/AC:2012 

 

Atitinka toliau išvardintus nacionalinius ir tarptautinius techninius standartus ir specifikacijas: 

- 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų 

medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo 

 

Tiel, 2017 m. liepos 1 d.                                                                                 Parašas 

Coen Schut, vėdinimo inovacijų vadovas 


