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 Wazne uwagi
1 Wazne uwagi
Szczegolnie istotne elementy w tej instrukcji sa oznaczone
UWAGA! i WAZNE!
UWAGA!
Ostrzezenie o zagrozeniach i konsekwencjach nieprawidłowego uzytkowania mogace doprowadzic do zagrozenia zycia lub
zdrowia uzytkownika a takze uszkodzenie urzadzenia.
UWAGA!
Przydatne wskazowki i informacje dodatkowe.
Instrukcja obsługi i montazu sa czescia systemu wentylacji i
musza byc zawsze dostepne dla serwisu, a w przypadku zmiany
własciciela obiektu lub nadzorcy obiektu musza byc
przekazane nowemu włascicielowi.

Wszystkie połaczenia elektryczne musza byc wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka, zgodnie ze wszystkimi przepisami bezpieczenstwa dla urzadzen elektrycznych, obowiazujacymi w prawach lokalnych, i zgodnie z instrukcja instalacji.
Wszelkie prace nalezy wykonywac przy nie podłaczonym
urzadzeniu do zasilania elektrycznego gdyz moze wystapic
ryzyko smierci lub powaznego uszczerbku na zdrowiu.
Montaz instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzic tak aby
nie uszkodzic mechanicznie wszelkich zaciskow i łacznikow
elektrycznych. Ponadto nalezy sie upewnic, ze przewod
przechodzacy przez obudowe nie jest naderwany lub
uszkodzony.
Niewłasciwe wykonanie instalacji moze spowodowac istotne
zagrozenie takie jak np. pozar lub porazenie elektryczne.
Nie opisane w instrukcji nastawy oprogramowania moga
byc bardzo istotne dla prawidłowej pracy urzadzenia i
bezpieczenstwa, i powinny byc wykonane przez wykwalifikowanego fachowca lub serwisanta.

1.2.2 Inne instalacje grzewcze
1.1 Przeznaczenie
Centrala wentylacyjna jest przeznaczona do wentylacji w
budownictwie mieszkaniowym. Urzadzenie musi byc zainstalowane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed
mrozem.
Wykorzystanie urzadzenia tylko według zalecen instrukcji
montazu.
Niewłasciwe uzytkowanie lub niezgodne z instrukcja obsługi
jest zabronione i moze spowodowac uszkodzenie

urzadzenia i powazne zagrozenia.
Zmiany lub modyfikacje urzadzenia sa zabronione.
Niezawodnosc urzadzenia jest zagwarantowana tylko przy
stosowaniu sie zgodnie z instrukcja obsługi i montazu.

1.2 Bezpieczenstwo
Ignorowanie instrukcji bezpieczenstwa moze spowodowac
zagrozenie dla uzytkownika, jak rowniez srodowiska i moze
powodowac utrate roszczen z tytułu gwarancji lub
rekojmi.
1.2.1 Instalacja
System wentylacji musi byc zamontowany przez wykwalifikowanego eksperta zgodnie z instrukcja montazu i zgodnie z
zasadami i przepisami aby uniknac wszelkich mozliwych
zagrozen.
Instalacja urzadzenia moze sie odbyc w suchym i chronionym
przed mrozem pomieszczeniu i musi byc pozostawiona
przetrzen do przeprowadzania prac konserwacyjnych i
naprawczych. Aby uniknac zagrozen uszkodzen elektrycznych
i mechanicznych nalezy poprawnie wykonac instalacje odprowadzania kondensatu. System wentylacji nie moze byc
montowany w pomieszczeniach z gazami zracymi, palnymi
lub tłustymi. Nie mozna go rowniez montowac zbyt blisko
zakładow ktore moga takie gazy wytwarzac. Trzeba
przestrzegac zasad ochrony przeciwpozarowej. Nie wolno
rowniez montowac urzadzenia w systemy wentylacji
mechanicznej kanałowej.
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Jednoczesne działanie systemow wentylacyjnych i grzewczych
(np. kominek, kucheka gazowa, podgrzewacz wody) podlega
specjalnym wymogom.
Montaz w pomieszczeniu z kominkiem moze podlegac
specjalnym wymogom i prawom obowiazujacym w danym
panstwie lub według przepisow lokalnych. Trzeba sie do nich
zastosowac.
1.2.3 Rozruch, eksploatacja, zasilanie
Po instalacji trzeba sie upewnic, ze w trakcie montazu nie
wystapiły nieprawidłowosci.
Osoba instalujaca musi przekazac uzytkownikowi instrukcje
obsługi i poinstruowac go z zakresu wstepnej obsługi jednostki.
System wentylacji zawiera wentylatory i z tego powodu nie
mozna go montowac w kanałach wentylacyjnych, gdyz moze
to spowodowac niebezpieczenstwo i uszkodzenia zarowno
jednostek wentylacyjnych jak i uzytkownika. Trzeba sie
rowniez upewnic, ze dostep do urzadzenia nie beda miały
dzieci lub niepełnosprawne umysłowo.
W przypadku wyjatkowych okolicznosci uszkodzen urzadzenia
(zalanie lub inna kleska zywiołowa) nalezy niezwłocznie
odłaczyc urzadzenie od zasilania i natychmiast skontaktowac
sie z wykwalifikowanym fachowcem lub serwisantem.
1.2.4 Konserwacja, naprawy, czesci zamienne
W celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy
niezbedna jest regularna konserwacja systemu wentylacji.
Wymiana filtra lub jego czyszczenie musi byc wykonywane
przez wykwalifikowanego fachowca lub serwisanta. Przed
otwarciem urzadzenia nalezy sprawdzic czy wszystkie obwody
sa wyłaczone i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Tylko oryginalne czesci producenta zapewnia
prawidłowa prace całego systemu wentylacji.
1.2.5 Zmiany
Dowolne ingerencje i zmiany w systemie wentylacji sa niedozwolone i moga miec wpływ na niezawodnosc, dlatego
wszelkie zmiany i modyfikacje musza byc uzgodnione i
wykonywane jedynie pod warunkiem uzgodnienia ich ze
specjalista.
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 Instrukcja obsługi
Dla cyrkulacji powietrza i poprawnej pracy urzadzenia trzeba
zachowac odległosci od scian i innych przegrod conajmniej
10 cm (odległosc od zasłon, mebli itp.) Urzadzenie powinno
miec conajmniej 50 cm wolnej przestrzeni (jesli to mozliwe,
umozliwic niezakłocony przepływ powietrza).

2 Instrukcja obsługi
2.1 Cel
Centrala wentylacyjna jest przeznaczona do wentylacji kontrolowanej zaprojektowana do pomieszczen mieszkalnych chronionych przed mrozem. Nie nalezy uzywac systemu wentylacji
do osuszania budynku mocno wilgotnego.
2.2 Projektowanie
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50 cm

Ponizszy rysunek przedstawia podstawowa konstrukcje
systemu wentylacji.
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Rys. 2.2 Przepływy powietrza i minimalne odstepy (widok z gory)
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Rys. 2.1 Elementy urzadzenia wentylacyjnego
1 Pokrywa wewnetrzna z filtrem
2 Ramka z wyswietlaczem
3 Przejscie kwadratowe
4 Przejscie okragłe
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2
1 Urzadzenie wentylacyjne
2 Jednostka wewnetrzna z filtrami
3 Ramka z wyswietlaczem
4 Jednostka zewnetrzna
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5 Urzadzenie wentylacyjne
(wyjscie do zasilania)
6 Pokrywa zewnetrzna
z odprowadzeniem kondensatu

2.3 Efektywnosc

5
6
7
8

Swieze powietrze zewnetrzne
Swieze powietrze wdmuchane
Powietrze wewnetrzne
Powietrze wewnetrzne wydmuchane

UWAGA!
Centrala wentylacyjna z powiazany z nia włacznik zasilania
musza byc zawsze łatwo dostepne.
WAZNE!
Kratki powietrza na wlocie i wylocie musza byc zawsze
odkryte (nie moga byc osłoniete lub zastawione).
Nie wolno zmieniac nastaw wykonanych przez wykwalifikowanego fachowca lub serwisanta.
UWAGA!

Centrala wentylacyjna jest wyposazona w dwa energooszczedne i ciche wentylatory pradu stałego najnowszej konstrukcji
wymuszajace kontrolowana wymiane powietrza.
Zuzyte powietrze z pomieszczenia jest zasysane i odprowadzane na zewnatrz. Jednoczesnie swieze powietrze zewnetrzne
jest zasysane i poprzez system filtrow dostarczane do pomieszczenia.
Dwa strumienie powietrza przechodza przez przeciwpradowy
wymiennik krzyzowy do odzysku ciepła. To powoduje, iz
wiekszosc ciepła zawartego w powietrzu zuzytym jest
przekazywana z powrotem do powietrza swiezego z
zewnatrz.
2.4 Wymagania dotyczace instalacji

Zmiany w zainstalowanych urzadzeniach sa niedopuszczalne
i maja wpływ na bezpieczenstwo pracy.
Jedynie mozna wprowadzac zmiany po uzgodnieniach z
wykwalifikowanym fachowcem lub serwisantem.
2.5 Oznaczenie CE
Urzadzenie jest zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
odpowiednimi normami europejskimi i wytycznymi dotyczacymi
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa.
Jest to udokumentowane przez deklaracje zdodnosci EG oraz
certykikat CE na urzadzeniu. Podczas i po instalacji nalezy
przestrzegac przepisow obowiazujacych w poszczegolnych
panstwach lub regionach, lub według wytycznych lokalnych.

Instalacje systemu wentylacji wykonuje sie na zewnetrznej
scianie budynku. Temperatura powietrza nie powinna byc
nizsza niz +10°C. Instalacja moze byc wykonana na scianach
wszystkich pomieszczen takich jak pokoj dzienny, sypialnia,
łazienka, toaleta, pomieszczenia gospodarcze i magazyn.

Instrukcja obsługi DL50W
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 Obsługa
3 Obsługa
Działanie systemu wentylacji jest mozliwe bez dodatkowych
elementow sterowania. Obsługa odbywa sie na wyswietlaczu
i panelu sterowania.
UWAGA!
W przypadku widocznego uszkodzenia systemu wentylacji
nie mozna go uzytkowac. Nalezy odłaczyc urzadzenie od
zasilania i skontaktowac sie z instalatorem.
3.1 Wyswietlacz i panel sterowania
W centrali wentylacyjnej jest zamontowany panel sterujacy
z wyswietlaczem segmentowym.

2

1

Wyswietlacz informuje o aktualnym stanie pracy systemu
wentylacji.Tryb jest ustawiony przy uzyciu klawisza sterujacego.
Kazde nacisniecie przycisku zmienia tryb w podanej
kolejnosci.
3.2.1 Tryb automatyczny (tylko DL 50 WE)
W trybie automatycznym urzadzenie działa na minimalnym
przepływie powietrza 10 m3/h, jesli nie jest podłaczony
czujnik jakosci powietrza.
Dla szczegolnie ekonomicznego działania systemu wentylacji
sterowanie zapewnia czujnik jakosci powietrza wewnetrznego
(opcja tylko dla modelu DL 50WE). Przepływ powietrza odbywa
sie poprzez pomiar jakosci powietrza (wilgotnosc, CO2)
Przy wilgotnym powietrzu lub zawartosci CO2 urzadzenie
pracuje w płynnej regulacji 10- 45 m3/h . Wentylatory mog sie
uruchomic najpierw z najnizsza predkoscia (ponizej poziomu 1)
a pozniej przechodzic w tryby zwiekszonego przepływu
powietrza tak długo jak to bedzie konieczne dla podwyzszenia
wydajnosci przewietrzenia. Zmienne tryby pracy powoduja
znaczne oszczednosci energii.

3
4

3.2.2 Tylko wlot powietrza (tylko DL 50 WE)
Jest stosowane w celu zchładzania powietrza wewnetrznego
przy pomocy powietrza zenwetrznego (np. w chłodne letnie
noce). Odzysk ciepła jest wyłaczony.

2

3.2.3 Praca - wyrzut powietrza (tylko DL 50 WE)
Rys. 3.1 Wyswietlacz i panel sterowania
1 Jednostka wewnetrzna
3 3-segmentowy wyswietlacz
2 Wyswietlacz i panel sterowania 4 Prycisk sterowania

3.2 Tryby pracy

Wyswietl

Tryb pracy

Tryb pracy uzywany do szybkiego osuszania pomieszczen
mieszkalnych lub łazienek.
UWAGA!
Jednoczesne działanie systemu wentylacji z innymi urzadzeniami
grzewczymi (np. kominek, kuchenka gazowa, podgrzewacz wody)
podlega specjalnym wymogom lokalnym. Nalezy sie upewnic, ze
podczas pracy kominka jednostka wentylacji nie wytwarza
podcisnienia w pomieszczeniu.

Wniosek
Urzadzenie powinno byc zawsze
właczone!

3.3 Restart po awarii zasilania

AUTOMAT**

Minimalna ochrona przed wilgocia
(bez czujnika powietrza 10 m3/h,
z czujnikiem powietrza*** automat.
płynna regulacja ilosci powietrza)

Po awarii zasilania urzadzenie wentylacyjne uruchamia sie
automatycznie na poziomie 1 (wentylacja zredukowana)

1

BIEG 1

Wentylacja zredukowana 15 m3/h
(np. w nocy lub trybie czuwania)

3.4 Wyłaczenie wyswietlacza

2

BIEG 2

Przepływ nominalny 30 m3/h
(Praca normalna w trybie wentylacji)

3

BIEG 3

Przepływ nominalny 45 m3/h
(Praca normalna w trybie wentylacji)

4

BIEG 4

Przepływ intensywny 55 m3/h
(np. szybkie wietrzenie lub tryb party)

0

WYŁ*

A

Tylko dopływ powietrza do 30 m3/h,
ZACIAGANIE** bez odzysku ciepła
(np. nocne chłodzenie)
WYRZUT**

Tylko wyrzut powietrza do 30 m3/h,
bez odzysku ciepła
(np. osuszanie łazienki)

Jesli swiatła wyswietlacza przeszkadzaja w funkcjonowaniu w
pomieszczeniu (np. w sypialni), wyswietlacz mozna wyłaczyc.
System wentylacji bedzie wowczas pracował według nastawionego wczesniej programu. Zapali sie kontrolka 10 s a
nastepnie znika.
Wyłaczenie wyswietlacza: Przytrzymac 10 s przycisk sterowania
-Zapotrzebowanie -

pojawia sie S

Właczenie wyswietlacza: Przytrzymac 10 s przycisk sterowania
- Czas -

pojawia sie S

Tabela 3.2 Tryby pracy
* W zaleznosci od konfiguracji urzadzenia (jesli nie sa dostepne)
** do modelu DL 50 WE / *** opcja do modelu DL 50 WE
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HINWEIS!
Komunikaty o błedach i stanie filtrow beda wyswietlane mimo
nieaktywnego wyswietlacza.
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 Obsługa i błedy
3.5 Komunikaty o filtrach

3.7 Czujnik jakosci powietrza(Opcja, tylko DL 50 WE)

Komunikat na wyswietlaczu o symbolu F przypomina nam
jaki pozostał czas do konserwacji filtrow (patrz pkt konserwacja)
Czas przypominania to 6 miesiecy.

Czujnik jakosci powietrza jest aktywny tylko w trybie auto
(patrz rozdział dotyczacy trybu auto).

Reset:Po konserwacji filtra wiadomosc jest ta kasowana
poprzez przytrzymanie przycisku sterowania 5s.

3.8 Oszczedzanie energii

WAZNE!
Po awarii zasilania lub wyłaczeniu urzadzenia z zasilania czas
do konserwacji filtra nie jest zatrzymany lub zresetowany.

Oprocz ochrony scian wewnatrz budynku urzadzenie poprawia
jakosc powietrza wewnetrznego i zapewnia jego komfort,
odzyskuje energie cieplna poprzez optymalizacje wydajnosci w
budynku. W zwiazku z tym nie zaleca sie wyłaczanie
urzadzenia.

3.6 Sterownik radiowy (Opcja, tylko DL 50 WE)
Funkcjonowanie systemu wentylacji moze byc sterowane
poprzez jeden lub wiecej przełacznikow sterowania radiowego
(tylko dla modelu DL 50 WE).

3.8.1 Okna
W przypadku działania systemu wentylacji nie zalecane jest
otwieranie okien szczegolnie w przypadku niskich temperatur

1

3

zewnetrznych, gdyz system samoczynnie dostarcza swieze
powietrze juz podgrzane przez odzysk w wymienniku krzyzowym. Powoduje to zaoszczedzenie energii cieplnej w
budynku a przez to znacznie zaoszczedzic na kosztach
ogrzewania.

2

4

3.8.2 Filtr
Zanieczyszczone filtry powoduja wzrost zuzycia energii przez
system wentylacji. Dlatego system wentylacji nalezy regularnie
serwisowac (patrz pkt konserwacja)

Rys. 3.2 Przełacznik sterowania radiowego
1
2

Przycisk ▲
(0*>Auto>1>2>3>4)
Przycisk ▼
(4>3>2>1>Auto>0*)

* abhängig von der Gerätekonfiguration, ggf. nicht vorhanden

3

4

Przycisk Max
(55 m3/h na 15 min, pozniej
powrot do ostatniego trybu)
Przycisk Auto
(bez czujnika powietrza 10 m3/h,
z czujnikiem powietrza płynna
kontrola przepływu)

Przyciskami ▲ i ▼ mozna skorygowac ustawienia systemu
w gore lub doł.
W trybie Auto urzadzenie pracuje z minimalna wydajnoscia.
Jezeli do urzadzenia jest podpiety czujnik jakosci powietrza
(opcja) wielkosc przepływu powietrza jest regulowana w
sposob automatyczny.
W trybie Max urzadzenie pracuje przez 15 min na prace
maksymalnego przewietrzenia, a pozniej wraca do trybu
pracy nastawionego wczesniej.
WAZNE!
Niezaleznie od tego czy zmiana została wprowadzona przez
sterownik radiowy, urzadzenie wroci do trybu pracy ktory
został nastawiony wczesniej.
WAZNE!
Przełacznik sterowania radiowego wysyła sygnały tylko wtedy
gdy przycisk jest wcisniety (słyszalne klikniecie).
Nascienny nadajnik nie zawiera baterii i dlatego jest
całkowicie bezobsługowy.

Instrukcja obsługi DL50W

4 Błedy
Stan filtrow i komunikaty alarmowe sa wyswietlane na
wyswietlaczu systemu wentylacji.

Wyswietla

Przyczyna

Status

W czasie Konserwacja filtra
Potwierdz wiadom.
pracy

F

Stan filtrow

Brak
wyswiet

Brak zasilania
lub bład
wewnetrzny

Wył.

E1

Awaria wentylatora
powietrza swiezego

Wył.

E2

Awaria wentylatora
powietrza zuzytego

Wył.

Awaria czujnika
powietrza swiezego
Awaria czujnika
powietrza zuzytego

Wył.

E3
E4

Czynnosc

Wyłaczyc i
właczyc
zasilanie
W przypadku braku
reakcji systemu
nalezy sie
natychmiast
skontaktowac
z serwisem

Wył.

Tabela 4.1Stan filtrow i komunikaty alarmowe

WAZNE!
Wyswietlanie komunikatu o błedzie odbywa sie na przemian
z migotaniem litery E i odpowiednim numerem błedu.
UWAGA!
Naprawy moga byc wykonywane jedynie przez wykwalifikowanego fachowca lub serwis. Nalezy stosowac oryginalne czesci
zamienne producenta.
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 Konserwacja
5 Konserwacja

Regularna konserwacja systemu wentylacyjnego jest wazna
z higienicznego punktu widzenia oraz ze wzgledu na
wydajnosc energetyczna.

5.2 Czyszczenie wymiennika ciepła
Wymienniki krzyzowe w urzadzeniu sa zbudowane z tworzywa
sztucznego i mozna je czyscic woda.

UWAGA!
Podczas konserwacji urzadzenia nalezy je odłaczyc od
zasilania elektrycznego!
5.1 Konserwacja filtrow
Regularna konserwacja filtrow jest niezbedna do poprawnego
działania i lepszej wydajnosci urzadzenia.
Filtr powietrza swiezego F7 oraz filtr powietrza zuzytego G4
musi byc conajmniej raz na 6 miesiecy sprawdzone i
oczyszczone.
Po 6 miesiacach nalezy filtr wyczyscic w przeciwnym razie
filtry musza byc wymieniane na nowe co roku.

1

2

3

4

Czyszczenie filtrow jest bardzo łatwe i nie wymaga uzycia
specjalistycznych narzedzi.

Rys. 5.2 Wkładanie i wyciaganie wymiennika ciepła
1 Odłacz zasilanie i wyciagnij
panel wewnetrzny
2 W gornej czesci wewnetrznej
odkrecic ramke wewnetrzna

1

2

3 Wymiennik ciepła powoli wyciagnac
z obudowy i spłukac czyst letnia
woda (nie stosowac wody z
detergentami)
powoli zamontowac z powrotem
w pozycji poziomej
4 Zmontowac z powrotem wewnetrzne
panele scienne i podłaczyc
zasilanie

UWAGA!
Aby wyczyscic wymiennik trzeba je najpierw odłaczyc od zasilania!
WAZNE!

3

4

Nie czyscic wymiennika ciepła pod wysokim cisnieniem ani z uzyciem
płynow do czysczenia (np. płynu do mycia naczyn)!

Rys. 5.1 Wymiana filtra
1 Panel wewnetrzny odblokowac 2 Wyciagnac filtr i wyczyscic lub
wymienic na nowy
od dołu (nacisnac na srodku)
i otworzyc
3 Zahaczyc panel wewnetrzny
4 Panel wewnetrzny na miejscu

WAZNE!
Filtry sa naładowane elektrostatycznie w celu lepszego
zatrzymywania woda. Nie spłukiwac woda gdyz filtry po
z woda traca swoje własciwosci.
WAZNE!
Nalezy uzywac wyłacznie oryginalnych filtrow zamiennych.
Inne materiały filtracyjne moga miec wpływ na poprawne
działanie systemu.

8
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 Konserwacja
6 Serwis i gwarancja
5.3 Czyszczenie urzadzenia w srodku
Pokrywe zewnetrzna i wewnetrzna nalezy czyscic wilgotna
szmatka.
Po wysunieciu wymiennika ciepła (patrz wyzej) nalezy
wnetrze urzadzenia wyczyscic rowniez przy pomocy
wilgotnej szmatki.

Warunki gwarancji klienta i serwis gwarancyjny jest
jest zapewniany przez inzynierow wykwalifikowanych
Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
Dla obecnej wersji systemu o ktorej jest mowa mozna sie
kontaktowac za pomoca internetu.
System wentylacyjny został wyprodukowany i sprawdzony pod
wzgledem poprawnego działanie przed wysyłka.

1

2

3

Nalezy uzywac instrukcji obsługi a upowaznieni inzynierowie
wsparcia technicznego sprobuja usunac problem w sposob
telefoniczny. W szczegolnych przypadkach mozna zawołac
serwis ktory jest obecny w kazdym regionie.
Pełnych informacji o serwisie mozna uzyskac za pomoca strony
www.glendimplex.pl
Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
Dział Wsparcia Technicznego
Dział Serwisu
ul. Strzeszynska 33
60-479 Poznan
Telefon: +48 (0) 61 842 58 05
Fax:

+48 (0) 61 842 58 06

Email: serwis@glendimplex.pl
Internet: www.dimplex.pl
Rys. 5.3 Wnetrze centrali wentylacyjnej (bez wymiennika ciepła)

WAZNE!
1. Rozdzielnik powietrza (z tyłu posrodku) 2. Wentylator powietrza swiezego
3. Wentylator powietrza zuzytego

Nie wolno usuwac wmontowanych na stałe przegrod rozdziału
powietrza. Przed rozpoczeciemwyciagania wymiennika
ciepła jest sprawdzenie jego pozycji (patrz zdjecie wyzej),
ustawienie w pozycji centralnej i popchniecie do tyłu.

Do rozpatrywania skarg i wnioskow przez Biuro Obsługi
Klienta trzeba podac dokładnie nazwe urzadzenia jak rowniez
Numer seryjny S/N oraz Kod Produkcji FD
Te informacje mozna znalezc na tabliczce znamionowej
znajdujacej sie na pokrywie wewnetrznej urzadzenia.

UWAGA!
Aby wyczyscic urzadzenie trzeba je odłaczyc od zasilania elektr.

7 Utylizacja i ochrona srodowiska

WAZNE!
Nie nalezy stosowac do czyszczenia piasku, sody, kwasow
lub srodkow zawierajacych chlorki gdyz mozna uszkodzic
powierzchnie urzadzenia.

Prosze o ochrone naszego srodowiska i przestrzeganie zasad
utylizacji.
Likwidacja opakowania.
W trosce o ochrone srodowiska nalezy zutylizowac opakowanie
w ktorym dostarczane jest urzadzenie do ochrony w czasie
transportu. Opakowanie transportowe jest wykonane z surowcow
wtornych.
Pozbywanie sie starych urzadzen
Prosimy w przypadku pozbywania sie starych
urzadzen o zachowanie sie zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w danym kraju lub regionie.
Produkt i akcesoraia dodatkowe jak zuzyte bateria i
akumulatory musza byc utylizowane i posegregowane osobno.

Instrukcja obsługi DL50W
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 Dane techniczne
8.3 Dane pracy

8 Dane techniczne
8.1 Specyfikacja

Przepł Pobor Went.
powie. mocy
VM1
[m³/h]
[W]
AUL

Status

Stosuje sie do kolejnych wersji urzadzenia wentylacji

DL 50 WA
Przepływ powietrza
Bieg 1/2/3/4
Przepływ powietrza
min.
Poziom cisn. akust
1 m od urzadzenia

DL 50 WE

15 / 30 / 45 / 55 m³/h
15 m³/h

10 m³/h

13 / 25 / 33 / 39 dB(A)

Odzysk ciepła

do 90%

Filtr powietrza
Wlot / Wylot
Zasilanie
elektryczne

F7 / G4
1~/N/PE 230V 50Hz

bez
napiecia

Went.
VM2
FOL

Klapa

Klapa

AUL

FOL

otw

otw

0

0

wyl

wyl

Aus

0

0

wyl

wyl

Auto

10~45

3~17

wl

wl

otw

otw

Bieg 1

15

3,5

wl

wl

otw

otw

Bieg 2

30

9

wl

wl

otw

otw

Bieg 3

45

17

wl

wl

otw

otw

Bieg 4

55

25

wl

wl

otw

otw

Wyrzut

30

7

wl

wyl

otw

zamkn

Wlot

30

7

wyl

zamkn

otw

wl

zamkn zamkn

Tabela 8.3 Parametry pracy

Pobor mocy
Bieg 1/2/3/4

3,5 / 9 / 17 / 25 W

Pobor mocy
max.
Pobor pradu
max.
Ochrona

AUL … Powietrze zewnetrzne / FOL …Powietrze wewnetrzne

25 W

WAZNE!

1,9 A

Niektore parametry pracy nie sa dostepne we wszystkich rodzajach
jednostek wentylacyjnych (patrz specyfikacja)

IP X4

Klasa ochrony

I (z uziemieniem)

Zakres temperatur

8.4 Wymiary

-20 do +40 °C

Waga

3,75 kg

Tabela 8.1 Dane techniczne

Material obudowy sciennej: Tworzywo ABS (klasa B1)
Farba obudowy sciennej:
Wymiary:

biel alpejska (podobny do RAL 9010)
patrz rysunki

8.2 Osprzet dodatkowy i opcjonalny
1

Osprzet
Sterownik

DL 50 WA

DL 50 WE

2

2

3

4

Rys. 8.1 Wymiary urzadzenia wentylacyjnego

wbudowany

Czujnik jakosci pow.

brak mozliwosci

Opcja

Sterownik radiowy

brak mozliwosci

Opcja

Tabela 8.2 Osprzet dodatkowy i opcjonalny

Instrukcja obsługi DL50W

2

1 Urzadzenie wewnetrzne
z panelem i filtrami
2 Pierscienie rozszerzajace

3 Urzadzenie wentylacyjne
4 Urzdzenie zewnetrzne z
odprowadzeniem kondensatu

WAZNE!
Wymiary systemu wentylacyjnego (przekroj i max. długosc
sa zroznicowane w zaleznosci od grubosci sciany.
Długosc całkowita systemu wentylacji mozna dostosowac za
pomoca pierscieni rozszerzajacych.
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 Dane techniczne
8.4.1 Wymiary urzadzenia z przejsciem kwadratowym

3
2

2
1

1

Rys. 8.2 Wymiary urzadzenia z przejsciem kwadratowym
1 Rekaw scienny

8.4.2

2 Uszczelka z przejsciem kabla

3 Pokrywa zewnetrzna

ID Widok od strony pomieszczenia

Wymiary urzadzenia z przejsciem okragłym

3

2
2

1

1

1

Rys. 8.3 Wymiary urzadzenia z przejsciem okragłym
1 Rekaw scienny

11

2 Uszczelka z przejsciem kabla

3 Pokrywa zewnetrzna

IDWidok od strony pomieszczenia

Instrukcja obsługig DL50W

 Dane techniczne
4.4.2 Schemat połaczen elektrycznych

Rys. 4.5 Schemat okablowania wewnetrznego

1 230V/50Hz - Zasilanie
2 PCB1 - Płyta głowna
3 PCB2 -Wyswietlacz
4 PCB3 - Wewn. listwy zaciskowe

Instrukcja obsługi DL50W

Opcja (tylko DL 50 WE):
5 VM1 - Wentylator powietrza zewn. 9 Int.Sensor1 -Czujnik pow. zewn.
12 Sensor LQF - Czujnik jakosci powietrza
6 VM2 - Wentylator powietrza wywiew 10 Int.Sensor2 -Czujnik pow. wywiew 13 Enocean - Odbiornik radiowy
7 Shutter1 - Klapa powietrza zewn.
11 Drain heater -Podgrzew kondensatu 14 Enocean -Nadajnik radiowy
8 Shutter2 - Klapa powietrza wywiew

12

 Znak CE
EG Konformitätserklärung
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