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1.0. Általános leírás/méretek
1.1.

Áttekintés

1.1.1.

A ComfoAir CA155WM/CA155CM/CA185WM egy olyan hővisszanyerő gép, amely lakóhelyiségek beltéri
levegőminőségét hivatott javítani. Mivel a rendszer az egész házra kiterjed, az egység folyamatosan levegőt
vezet el a vizes helyiségekből és friss, szűrt levegőt juttat a lakott helyiségekbe. A fürdőszobából és a konyhából elvezetett levegőből visszanyert hő hőcserélőn megy keresztül, és a lakott helyiségekbe jutva télen
felmelegíti a bevezetett levegőt és így kellemes légkört biztosít.

1.1.2.

Megnövelt légszállítás áll rendelkezésre a légcsere meggyorsítására, pl. főzés vagy zuhanyzás közben, ezzel
kellemes légkört biztosítva. Erre a műveletre a ZGS2 kapcsoló használható (lásd a Villamossági szerelés
2.8.5. pontját).

1.1.3.

Szükséges kiegészítő részegységek
ComfoAir CA155WM/CA155CM

ComfoAir CA185WM

125 mm-es csővezeték (adott esetben négyszögle- 150 mm-es csővezeték (adott esetben négyszögletes csővezeték is használható)
tes csővezeték is használható)
ZGS2 fix bekötésű kapcsoló kis sebességről nagy
sebességre történő átkapcsolásra és fordítva
(opció)
1.1.4.

		
		
		
		

ZGS2 állandó huzalozású kapcsoló kis sebességről nagy sebességre történő átkapcsolásra és
fordítva (opció)

A csomagolás tartalma:–
1
1
2
1
1

db
db
db
db
db

hővisszanyerő egység
fali szerelőkonzol (ComfoAir CA155WM/CA185WM) vagy
mennyezeti szerelőkonzol (ComfoAir CA155CM)
telepítési útmutató
használati utasítás útmutató

1.1.5.

Figyelmeztetés: A berendezés alkalmas 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek általi használatra is más személyek általi
felügyelet mellett, illetve akkor, ha az említett személyek a berendezés biztonságos
használatára vonatkozóan utasításokat kaptak és tudatában vannak az esetleges
veszélyeknek. Gyermekeknek tilos játszani a berendezéssel.

1.1.6.

A helyszínnel kapcsolatos megjegyzések: Ha az épületben nyitott égésterű
készülék (pl. kandalló) működik, akkor gondoskodni kell a hővisszanyerő gép
kikapcsolásáról, ha a külső tér és a lakás között nyomáskülönbség lépne fel.
Erre a célra külön biztonsági nyomáskülönbség kapcsoló vásárolható. Abban
a helyiségben, ahol a nyitott égésterű készülék működik, elszívási pontot nem
szabad elhelyezni.

1.1.7.

Az egység szerkezetének és anyagának meghatározását és telepítését kizárólag
„hozzáértő személyek” végezhetik. A villamossági szerelést képzett villanyszerelőnek kell végrehajtania.
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1.2.

Méretek

1.2.1.

ComfoAir CA155WM
Vireo HR155WM
546

Vireo HR155WM side

front

298

125
50

644

594

Elölnézet
1.2.2.

Vireo HR155CM
ComfoAir
CA155CM

Oldalnézet

front
Vireo HR155CM side

125

636

546

320

441

19

733.5

Elölnézet
1.2.3.

ComfoAir
CA185WM
Vireo
HR185WM

Oldalnézet

Vireo HR185WM side

front

555

550
150
60

899

839
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Elölnézet

Oldalnézet

2.0. Telepítési utasítások
2.1.

Általános előkészületek

2.1.1.

A ComfoAir CA155WM/CA155CM egységet 4 db 125 mm Ø-jű karmantyúval együtt szállítjuk.

•

2.1.1.

Az épületekre vonatkozó helyi előírások szerinti teljesítményszinteknek való megfelelés érdekében
használjon 125 mm-es csővezetéket összekötődarabokkal (lásd a 3. oldalon a kiegészítő részegységekről szóló pontot).

A ComfoAir CA185WM egységet 4 db 150 mm Ø-jű karmantyúval együtt szállítjuk.

•

Az épületekre vonatkozó helyi előírások szerinti teljesítményszinteknek való megfelelés érdekében
használjon 150 mm-es csővezetéket összekötődarabokkal (lásd a 3. oldalon a kiegészítő részegységekről szóló pontot).

2.1.3.

Az egységet az épületekre vonatkozó helyi előírások és az IEE, illetve a helyi kábelezési előírások hatályos
változata értelmében kell telepíteni.

2.1.4.

Az egység szerkezetének és anyagának meghatározását és telepítését kizárólag „hozzáértő személyek”
végezhetik. A villamossági szerelést képzett villanyszerelőnek kell végrehajtania.

2.1.5.

FONTOS TUDNIVALÓ: A tüzelőanyag-égető berendezésekből származó gázokat tilos a lakótérbe vezetni. Ha a levegőelvezetéssel rendelkező helyiségekben tüzelőanyag-égető berendezés, pl. központi fűtés, található, akkor az
alábbi intézkedések valamelyike szükséges:
A készülék égéstermék elvezetésének és levegő utánpótlásának a helyiség
levegőjétől függetlenül kell működnie (zárt égésterű készülék), illetve nyitott
égésterű készülékek esetén;
• Gondoskodni kell a helyiség megfelelő levegő ellátásáról az érvényes
Kéményseprő szakhatóság és egyéb előírásoknak megfelelően. Például
megfelelően méretezett légbeeresztők segítségével.
•

2.2.

Elhelyezés

2.2.1.

A ComfoAir CA155WM/CA185WM egységet konyhai/karbantartó-helyiségi szekrényben, illetve tetőtéri függőleges szerkezetre erősítve a hatékony kondenzátumelvezetés érdekében függőlegesen kell telepíteni falra
vagy talajra. A csőcsatlakozásoknak az egység tetején felfelé kell irányulniuk.

2.2.2.

A ComfoAir CA155CM egységet vízszintesen kell telepíteni a rendelkezésre bocsátott szerelőkonzolok
segítségével. Az egység nem szolgál mosókonyhában/tárolóhelyiségben való beszerelésre.

2.2.3.

Nem javasoljuk az egységnek közvetlenül a hálószoba vagy a nappali mennyezete feletti, illetve ezen helyiségek légterében történő telepítését.

2.2.4.

A telepítést úgy végezze el, hogy az egység javítás, karbantartás vagy hibameghatározás céljából megfelelően megközelíthető legyen (lásd a 2.5. Hozzáférés karbantartás céljából című pontot).

2.2.5.

Az egység gombnyomással konfigurálható jobb vagy bal oldali üzemmódú telepítésre az üzembe helyezési
varázsló lépéseinek követése révén (lásd a 3.1.4. Üzembe helyezési varázsló című pontot), és nem igényel
belső változtatásokat. (A csővezeték-konfigurációs adatokat lásd a hátlapon).
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2.3.
		

2.3.1.

Konfiguráció
Megjegyzés: Az egység kezelésének módosításához kövesse az üzembe helyezési varázsló egyszerű lépéseit (lásd a 3.0. pontot). A konfigurációt a szoftver automatikusan elvégzi.
ComfoAir CA155WM

KÜLSŐ

TÁVOZÓ

BEVEZETETT

KIVEZETETT

TÁVOZÓ

KIVEZETETT

BEVEZETETT

KÜLSŐ

Balos kialakítás

Jobbos
kialakítás
beállítás)
Jobbos
kialakítás(gyári
(gyári beállítás)
2.3.2.

Balos kialakítás

ComfoAir CA155CM

KÜLSŐ

KIVEZETETT

TÁVOZÓ

BEVEZETETT

KIVEZETETT

TÁVOZÓ

BEVEZETETT

Bal oldaliBalos
üzemmódú
kialakítástelepítés

Jobbos kialakítás (gyári beállítás)
2.3.3.

KÜLSŐ

ComfoAir CA185WM

KIVEZETETT

KÜLSŐ

TÁVOZÓ

BEVEZETETT

BEVEZETETT

TÁVOZÓ

KÜLSŐ

KIVEZETETT

Jobb oldali üzemmódú telepítés (gyári beállítás)
Jobbos kialakítás (gyári beállítás)
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Bal oldali üzemmódú telepítés
Balos kialakítás

2.4.

Az egység felszerelése

2.4.1.

A ComfoAir CA155WM/CA185WM egységet egy fali szerelőkonzollal szállítjuk. A hosszúkás konzol két
szabályozható rögzítési ponttal rendelkezik a konzol végén. A szállítási terjedelem a csavarokat és a rögzítőeszközöket nem tartalmazza.

2.4.2.

Állítsa be a fali konzolt a falon az egység felszerelésére rendelkezésre álló helynek megfelelően; a fal teherbírásának 20 kg-nak (ComfoAir CA155WM), illetve 30 kg-nak (ComfoAir CA185WM) kell lennie.

2.4.3.

A konzol felszerelésére és vízszintesbe állítására használjon vízmértéket. A megfelelő rögzítőeszközökkel
erősítse a konzolt biztonságosan a falra.

2.4.4.

Az egység az egység hátlapjához erősített konzol beállításával és beakasztásával rögzül a fali konzolra.

Szerelőkonzol

		

Megjegyzés:

•
•

2.4.5.

		

2.4.6.

Konyhai szekrénybe való szereléskor vegye figyelembe a szerelőkonzol magasságát.
Helyes felszerelés esetén az egység elmozdulásmentes, a szűrők pedig az egység elülső
szerelőlapjainak egyszerű eltávolításával elérhetők. (Lásd a Használati utasítás 4.1.8. és 4.2.0.
pontját).

A ComfoAir CA155CM egységet két beállítható mennyezeti szerelőkonzollal szállítjuk. A hosszúkás konzolok
négy-négy, egymástól azonos távolságra lévő rögzítési ponttal rendelkeznek. Javasoljuk, hogy konzolonként
hat csavarral biztosítsa az egységet. A szállítási terjedelem a csavarokat és a rögzítőeszközöket nem
tartalmazza.

FIGYELMEZTETÉS: A mennyezet teherbírásának 20 kg-nak (ComfoAir
CA155CM) kell lennie, ellenkező esetben gondoskodjon megerősítésről.
Állítsa be és rögzítse biztonságosan az első mennyezeti konzolt az egység felszerelésére rendelkezésre álló
mennyezeti helynek megfelelően. Határozza meg a második konzol helyét (lásd az 1. ábrát), és lazán helyezzen be egy-egy csavart a kialakított négy nyílás belső végpontjaiba. Ez az egység rögzítése érdekében lehetővé teszi a konzol befelé történő elmozdítását.
Csavarok laza meghúzása

Csavarok meghúzásra szorosra

2

1

640mm

1. ábra
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2.4.7.

Az egység az egység hátlapjához erősített konzol beállításával és elcsúsztatásával rögzül a mennyezeti
konzolra. Először győződjön meg arról, hogy a csatlakozás a „biztonságosan” rögzített konzolhoz megtörtént (lásd a 2. ábrát) , majd tolja fel az egységet a mennyezetre, és csúsztassa el a „lazán” rögzített konzolt,
hogy csatlakoztatni tudja az egység hátlapján lévő konzolhoz (lásd a 3. ábrát).

A konzolok biztonságos
összekapcsolása

2. ábra

3. ábra
2.4.8.

Húzza meg a laza csavarokat, amíg az egység biztonságosan nem rögzül (lásd a 4. ábrát), és helyezzen
további két csavart a külső nyílásokba. A két konzol csavarbehelyezési pontjai az 5. ábrán láthatók.

4. ábra

5. ábra
		

Megjegyzés:

•
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Helyes felszerelés esetén az egység elmozdulásmentes, a szűrők pedig az egység elülső
szerelőlapjainak egyszerű eltávolításával elérhetők (lásd a Háztulajdonosi útmutató 4.1.9. pontját).

2.5.

Hozzáférés karbantartás céljából

2.5.1.

A ComfoAir CA155WM helyigénye

HR155WM

500mm

Felülnézet
2.5.2.

A ComfoAirHR155CM
CA155CM helyigénye

500mm

Felülnézet
2.5.3.

A ComfoAir CA185WM helyigénye
HR185WM

600mm

Felülnézet
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2.6.

Kondenzátumelvezetés

2.6.1.

A kondenzátumot FELTÉTLENÜL maradéktalanul el kell vezetni.

• A ComfoAir CA155WM/CA185WM az egység alján található kondenzátumelvezetéssel rendelkezik
(lásd a 6–10. ábrákat).

• A ComfoAir CA155CM az egység oldalán található kondenzátumelvezetéssel rendelkezik
(lásd a 11–13. ábrát), amely a csatlakozás megkönnyítése érdekében forgatható.

		
2.6.2.

		

2.6.3.

A leeresztőcsavarba (21,5 mm átmérőjű) kondenzátumelvezető tömlő illeszthető. Kérjük, gondoskodjon vízálló tömítésről.
Az elvezetésnek 1m-enként legalább 6 mm-es folyamatos lejtéssel kell rendelkeznie, és elvezethető a falba
vagy az egységtől lefelé a legközelebbi szennyvízhálózatba. Kérjük gondoskodjon róla, hogy a csővezeték a
használat során ne sérüljön.

FONTOS TUDNIVALÓ: A kondenzátumelvezetésben bűzzárat kell kialakítani az
egységbe történő szagvisszaáramlás megakadályozása ... javasoljuk szárazon is
bűzzárú, tisztítható ún. klímaszifon használatát. Ha az egység a nem fagytól védett
helyen van beszerelve, gondoskodjon a kondenzátumelvezetés fagymentes kialakításáról.
Bizonyos esetekben a kondenzátumelvezető pontról már az épület megtervezése során gondoskodtak. Ezt
a pontot csatlakozási hibák tekintetében ellenőrizni kell az egység tervezett felállítási helyéhez viszonyítva,
és a munkálatok folytatása előtt meg kell tenni a szükséges beállításokat.

HR155WM

ComfoAir
CA155WM/CA185WM
HR155WM/185WM
Condensate
connection

6. ábra – A kondenzátumelvezetés
nagyított ábrája

HR185WM

ComfoAir CA185WM

9. ábra – Elölnézet
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HR155WM
ComfoAir CA155WM

7. ábra – Elölnézet

HR185WM

ComfoAir CA155WM

8. ábra – Oldalnézet

ComfoAir CA185WM

10. ábra – Oldalnézet

ComfoAir CA155CMHR155CM FRONTComfoAir CA155CM HR155CM SIDE ComfoAir CA155CM

11. ábra – A kondenzátumelvezetés nagyított ábrája

12. ábra – Elölnézet

2.7.

Légcsatorna-szerelési útmutató

2.7.1.

A csővezeték-fektetéssel kapcsolatban lásd a tervrajzokat.

2.7.2.

A csővezetékek csatlakoztatására négy karmantyú áll rendelkezésre;

13. ábra – Oldalnézet

• ComfoAir CA155WM/CA155CM – 125 mm névleges átmérő
• ComfoAir CA185WM – 150 mm névleges átmérő.
		

A csővezetékeket légtömören kell csatlakoztatni a karmantyúkhoz. Ennek hiányában szükségtelen levegőszivárgásra és hatásfokcsökkenésre kerülhet sor. A csővezetékrendszert mind a négy karmantyúhoz csatlakoztatni kell a jobb vagy a bal oldali üzemmódú konfiguráció alapján (a konfigurációt lásd a 2.3. pontban).

2.7.3.

Ha a csővezetékek fűtetlen helyiségekben, pl. a tetőtérben, vannak elhelyezve, legalább 25 mm-es párazáró
tulajdonságú, zártcellás szigeteléssel kell őket A gép és osztódoboz között javasoljuk a Zehnder Comfopipe
Plus megnövelt falvastagságú, EPP anyagú légcsatorna használatát.

2.7.4.

Adott esetben tűzvédelmi csappantyúkat KELL FELSZERELNI az épületekre vonatkozó helyi előírásokkal
összhangban.

2.7.5.

Szilárd csővezetékek

• A légellenállás minimalizálása érdekében lehetőleg kevés iránytörést használjon... A csöveket szigetelje párazáró, zártcellás szigeteléssel vagy használja a Zehnder Comfopipe EPP anyagú légcsatornát.

• Ha lehetséges, a rácsok és az egység végső csatlakozásának flexibilisnek kell lennie.
• Rögzítse a csővezetékeket mechanikailag fém szorítógyűrűkkel és megfelelő, nem keményedő
tömítőanyaggal a légtömörség érdekében.

		
2.7.6.

FIGYELMEZTETÉS: A csatlakoztatásra ne használjon csavarokat, és ne húzza
túl szorosra a szorítógyűrűket.
Hajlékony csővezetékek

• Gondoskodjon arról, hogy a csővezeték hossza minimális legyen, valamint hogy feszesre, simára
és egyenesre legyen húzva.

• Ha a csővezetéket meg kell hajlítani, és ha a csővezeték számára kevés hely áll rendelkezésre,
gondoskodjon arról, hogy ne nyomódjon meg.

• Rögzítse a csővezetékeket mechanikailag fém szorítógyűrűkkel és tömítőszalaggal a légtömörség
érdekében.

		

FIGYELMEZTETÉS: A munkálatokat az épületekre vonatkozó helyi előírásokkal összhangban kell végrehajtani.
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2.7.7.

A friss levegőt közvetlenül kintről kell bevezetni.

• Ha a levegő bevezetése a falon keresztül történik, külső rácsot kell felszerelni.
• Ha a levegő bevezetése a tetőn keresztül történik, megfelelő tetőkivezetést kell felszerelni.
• A tetőkivezetésnek legalább 10000 mm2-nek megfelelő szabad térrel kell rendelkeznie.
2.7.8.

A levegő kivezetésének falon vagy tetőn keresztül kell történnie, az erre szolgáló nyílást pedig fali ráccsal
vagy megfelelő tetőkivezetéssel kell ellátni.

• A tetőkivezetésnek legalább 10000 mm2-nek megfelelő szabad térrel kell rendelkeznie.
2.7.9.

A bevezető és a kivezető csöveket egymástól legalább 1m-es távolságban kell beszerelni a levegő keveredésének elkerülése érdekében.

2.8.

Villamossági szerelés

2.8.1.

FIGYELMEZTETÉS: A berendezést KÖTELEZŐ földelni. Valamennyi huzalozásnak eleget kell tennie az IEE-szabályoknak vagy a helyi huzalozási előírásoknak.

2.8.2.

A szerelést képzett villanyszerelőnek kell végrehajtania.

2.8.3.

Valamennyi egység megfelel 230 V ~ 50 Hz egyfázisú ellátásnak, 3 A-es olvadóbiztosítóval.

2.8.4

Az egységet 3,0 mm-es minimális érintkezőszétválasztással rendelkező hárompólusú kapcsolóval kell
szigetelni.

2.8.5.

A termékhez a Zehnder kapcsolóinak használatát javasoljuk;

		

ZGS2 - opcionális kétállású kapcsoló

		

(A huzalozási rajzot lásd a 18. ábrán)

		

2.8.6.
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Szabályozó

Kapcsolótípus

Sebességek

ZGS2

2 pozíciós billenőkapcsoló

Kis sebesség (I)
Nagy sebesség (II)

Megjegyzés: Az egységet épületfelügyeleti rendszerhez (BMS) is csatlakoztatni kell
(a huzalozás részleteit lásd a 2.9.1. pontban).
A szabályozókat tilos felszerelni fürdőszobában vagy tűzhely felett, illetve annak 1 méternél kisebb környezetében, ahol jelentős mértékű hő vagy nedvesség érhetné őket.

2.9.

Az egység villamos bekötése
1. lépés

HR155WM

Csavarozza ki a négy csavart a villamos csatlakozás fedelén, és távolítsa el a fedelet

ComfoAir CA155WM
HR185WM

NYÁK NAGYÍTOTT
ÁBRÁJA
14. ábra
– Felülnézet
2. lépés

HR155CM
ComfoAir CA185WM

ComfoAir CA155CM

15. ábra – Felülnézet

16. ábra – Felülnézet

Huzalozás

Végezze el a huzalozást a NYÁK-kapocslécen a rajz szerint.
A munka befejeztével helyezze vissza a fedelet és rögzítse a négy csavarral.

BMS csatlakozása

Huzalozás
Kapocsléc

NYÁK
kapocsléc

E

E

N
L

N

Világítás

L

Világításkapcsoló
Hárompólusú
szigetelőkapcsoló

17. ábra - NYÁK-kapocsléc

L1

18. ábra - Huzalozási specifikáció

2.9.1. Csatlakoztatás egyéb vezérlő jelhez
2.9.2.

HR155WM

Először távolítsa el villamos huzalozás fedelét a 2.9. pont 1. lépése szerint, majd keresse meg a csatlakozó
pontokat a NYÁK-on.
ComfoAir CA155WM
HR185WM

19. ábra – Felülnézet

HR155CM
ComfoAir CA185WM

20. ábra – Felülnézet

ComfoAir CA155CM

21. ábra – Felülnézet
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2.9.3.

Megfelelő méretű kábelek használata mellett óvatosan távolítsa el a kapocslécet és a csatlakozótüskéket,
és csatlakoztassa őket a megfelelő tüskékhez.

• 1 – 2: távoli nagysebességű (sebességfokozó) opciók.
• 3 – 5: távoli hibajelzés. A relé hiba észlelése esetén lép működésbe.
A huzalozás befejeztével óvatosan helyezze vissza a fedelet a NYÁK-ra.

1 2 3 4 5

		
2.9.4.

Tüske

Funkció

Külső áramkörhöz való csatlakoztatás

1

Sebességfokozás

Feszültségmentes érintkező további
nagysebesség-érzékelőkhöz

2

Földelés

0 V csatlakozás a tápegységhez és a
nagysebességjelhez

3

N/C

Szigetelt relé, alaphelyzetben zárt érintkező

4

N/O

Szigetelt relé, alaphelyzetben nyitott érintkező

5

Közös

Szigetelt relé, közös érintkező

22. ábra – A NYÁK és a csatlakozási pontok nagyított ábrája
A huzalozás befejezése után használjon kábelszorítót, és rögzítse biztonságosan a kábelköpenyt a kábelszorítónak csavarrögzítőkkel történő befogásával.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

23. ábra – A huzalozás biztonságos rögzítése (a kábel nem képezi a szállítási terjedelem részét)
2.9.5.

Helyezze vissza a villamos huzalozás fedelét ügyelve arra, hogy ne sértse meg a kábelt.

24. ábra – A villamos huzalozás felhelyezett fedele (a kábel nem képezi a szállítási terjedelem részét)
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3.0. Helyszíni üzembe helyezés
3.1.1.

Ez a rész az egység telepítéséhez szükséges beállításokkal és konfigurációkkal, valamint az előzetes gyári
beállítások módosításával foglalkozik. Az LCD kijelző felhasználói menüjének, a karbantartási opcióknak és
a kijelző figyelmeztető információinak kezelésével kapcsolatos utasításokat a Használati utasítás útmutató
tartalmazza.

3.1.2.

A huzalozási csatlakozások ellenőrzése után kapcsolja be a hálózati tápellátást, és ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően működik-e. Távolítsa el az üzembe helyezési varázsló fedelét az egység tetejéről. A tápellátás csatlakoztatásával az üzembe helyezési varázsló automatikusan bekapcsol (lásd a 3.1.4. pontot).

3.1.3.

Beépített LCD kijelző

Kezelő és kijelző

Szabályozógomb

		

Nyári
áthidalási
LED

Fagyvédelmi
LED

Szervizelésre/hibára utaló
LED

		

AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI VARÁZSLÓ BEÁLLÍTÁSA

		

Alább az üzembe helyezési varázsló kijelzéseinek példái/magyarázatai olvashatók.

SETUP COMMISSIONING WIZARD

Below are examples/explanations of what you would see through the Commissioning Wizard.
Example 1: Function selection screen
PORT

CON F I G :

Top line - function / statement.
Bottom line - flashing cursor indicating next
action to be reviewed/changed.

< RH>

Example 2: Re-confirmation screen
PORT
> b a c k

CON F I G :
< RH>

f wd >

Top line - function / statement.
Bottom line - three selectable functions
always come into screen with fwd flashing.
Option to move forward towards completion or
back to re-set function.

Example 3: No editable variable in middle only ever seen as last step in the wizard
SE T UP
> b a c k

		

COMP LE T E
e x i t >

Top line - function / statement.
Bottom line - two selectable functions
only found at the end of the wizard.
Selection of exit will confirm all wizard
configuration settings.
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3.1.4.

		

Üzembe helyezési varázsló
Az üzembe helyezési varázslón belüli navigációhoz forgassa a szabályozópanel közepén található gombot a
kívánt konfiguráció megjelenéséig, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a gombot (a forgatás során megjelenő szöveg a kiválasztásig villog, majd a kiválasztást követően rögzül). A funkciók helyes beállítása érdekében az eljárás során előre és hátrafelé is lehet lépni.

• Az egység első áram alá helyezésekor megjelenik a „Beállítási varázsló” menü.
• Az üzembe helyezési varázsló elindításához nyomja meg a középső gombot.
• A megfelelő értékek beállításához lásd a tervrajzokat.
		

A varázsló lépései a következők:

PORT

CON F I G :

1. lépés
a

< RH>

b
c

d

EXT RACT

H I GH

2. lépés
a

< 6 6%>

b
c

d
3. lépés
SUP P L Y

H I GH

< 6 6%>

a
b
c

d
4. lépés
EXT RACT

L OW

< 3 3%>

a
b
c

d
5. lépés
SUP P L Y

L OW

< 3 3%>

a
b
c

d
6. lépés
HUM I D I SMA R T
< ON

>

Elszívott levegő, magas fokozat
A légáramlás gyárilag 66 %-ra van állítva, a kívánt légáramlást (%)
a gomb forgatásával állíthatja be
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Fordítsa el a gombot, és válassza ki az FWD funkciót a következő
lépés megjelenítéséhez, illetve a BACK funkciót a beállításhoz való
visszatéréshez
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Bejuttatott levegő, magas fokozat
A légáramlás gyárilag 66 %-ra van állítva, a kívánt légáramlást (%) a
gomb forgatásával állíthatja be
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Fordítsa el a gombot, és válassza ki az FWD funkciót a következő
lépés megjelenítéséhez, illetve a BACK funkciót a beállításhoz való
visszatéréshez
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Elszívott levegő, alacsony fokozat
A légáramlás gyárilag 33 %-ra van állítva, a kívánt légáramlást (%)
a gomb forgatásával állíthatja be
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Fordítsa el a gombot, és válassza ki az FWD funkciót a következő
lépés megjelenítéséhez, illetve a BACK funkciót a beállításhoz való
visszatéréshez
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Bejuttatott levegő, alacsony fokozat
A légáramlás gyárilag 33 %-ra van állítva, a kívánt légáramlást (%)
a gomb forgatásával állíthatja be
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Fordítsa el a gombot, és válassza ki az FWD funkciót a következő
lépés megjelenítéséhez, illetve a BACK funkciót a beállításhoz való
visszatéréshez
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Okos páratartalom beállítása

a

Fordítsa el a gombot az ON (BE) vagy az OFF (KI) kiválasztásához

b
c

A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Fordítsa el a gombot, és válassza ki az FWD funkciót a következő
lépés megjelenítéséhez, illetve a BACK funkciót a beállításhoz való
visszatéréshez
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot

d
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A portkonfiguráció beállítása
Forgassa a gombot az RH (jobb oldali üzemmódú konfiguráció)
vagy az LH (bal oldali üzemmódú konfiguráció) kiválasztásához
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Fordítsa el a gombot, és válassza ki az FWD funkciót a következő
lépés megjelenítéséhez, illetve a BACK funkciót a beállításhoz való
visszatéréshez
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot

7. lépés
T I ME RSMART
< ON

>

Fordítsa el a gombot az ON (BE) vagy az OFF (KI) kiválasztásához

b
c

A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot
Fordítsa el a gombot, és válassza ki az FWD funkciót a következő
lépés megjelenítéséhez, illetve a BACK funkciót a beállításhoz való
visszatéréshez
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot

d
8. lépés
SE T UP

C OMP L E T E

< b a c k

e x i

a

t >

b
3.1.5.

Okos időzítő beállítása

a

Az üzembe helyezési beállító varázsló bezárása
Fordítsa el a gombot, és válassza ki az EXIT funkciót az üzembe
helyezés befejezéséhez, illetve a BACK gombot a beállításhoz való
visszatéréshez
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot

A szelep beállítása

•

Kapcsolja az egységet a legnagyobb sebességű üzemeltetési pozícióba.

• Zárja be a külső ablakokat és ajtókat.
• A rendszer nagy sebességű üzemeltetése mellett teljesen nyissa ki az elszívószelepeket.
• Mérje meg az elszívószelepeknél fennálló teljes levegőtérfogatot.
• Állítsa be az elszívószelepeket az adott helyiségben kívánt áramlásnak megfelelően.
• Kapcsolja az egységet alacsony sebességre annak ellenőrzésére, hogy az elszívás a kívánt
értéknek megfelelően történik-e.
Az elszívószelepek további beállítása általában nem szükséges.

• Végezze el az ellenőrzést a befúvószelepek esetében is.
3.1.6.

Az egység üzembe helyezését követően az kapcsoló működtetésével ellenőrizze, hogy az egység helyesen
működik-e, azaz hogy a ZGS2 kapcsoló átkapcsolja-e az egységet alacsony fokozatról magas fokozatra és
fordítva.

•

A teljesítményszintek ellenőrizhetők mind az elvezető- mind a bevezetőszelepeknél a megfelelő
módszerrel, mint például forgólapátos anemométerrel.

• A légáramlási jellemzőket lásd a ComfoAir CA155WM/CA155CM/CA185WM teljesítménygrafikonján (lásd a 3.1.7. és a 3.1.8. pontot).

Megjegyzés: A ComfoAir egység memóriája elmenti az összes beállítást, és MEGŐRZI őket áramkiesés esetén is. Amint az áramellátás helyreállt, az egység változatlan beállításokkal újra elindul.
A rendszer az emlékeztető kijelzéseket szintén NEM állítja vissza.
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Vireo HR155WM/HR155CM
3.1.7.

Teljesítménygrafikon – A ComfoAir CA155WM/CA155CM légszállítása
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3.1.8.
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Vireo HR185WM

Légáramlás
m3h
l/s

Vir

Teljesítménygrafikon – A ComfoAir CA185WM légáramlási jellemzői		
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3.1.9.
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Az üzembe helyezési beállító varázsló újbóli aktiválása
Abban az esetben, ha az egység az üzembe helyezési varázsló bezárása után ismét beállításra szorul;
<

SE T UP

MENU

p a s swo r d

e n t r y

>

•
•
•

P A S S WO R D

•

XXXX

•
•
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Légáramlás
m3h
l/s

Az egység aktiválása érdekében nyomja meg a szabályozógombot.
Forgassa a gombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik a
„Beállítási menü” kijelzés.
A kiválasztáshoz nyomja meg a gombot.

Adja meg az „1010” jelszót a gombnak az adott szám megjelenéséig történő forgatásával, és a kiválasztáshoz nyomja meg a
gombot (a folytatás előtt ezt a műveletet az összes számmal el
kell végezni).
Miután újra aktiválta az üzembe helyezési beállítást, forgassa a
gombot a módosítandó beállítás megjelenítéséig, és kövesse az
üzembe helyezési varázsló lépéseit (lásd a 3.1.4. pontot).
Az új beállítások elmentéséhez és a kilépéshez forgassa el a
gombot az „Exit” funkció kijelzéséig, és a funkció nyugtázására
nyomja meg a gombot.

0

4.0. Jótállási idő
4.1.

A szóban forgó Zehnder-termék (ComfoAir CA155WM/CA155CM/CA185WM) jótállási ideje 2 év.

4.1.1.

Ez az Ön törvényes jogait nem befolyásolja.

4.1.2.

Részletes információkért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

19

A nyomtatás időpontjában valamennyi információ helytálló. A tévedés és kihagyás jogának fenntartásával.
A termékek értékesítése a Zehnder általános üzleti feltételei szerint történik, amelyet igény esetén
rendelkezésre bocsátunk.
Ha nincs másként feltüntetve, valamennyi méret milliméterben értendő.

A Zehnder Group International Sales fenntartja a specifikáció és az árak előzetes értesítés nélküli
módosításának jogát.
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