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KOMPLETNA DOKUMENTACJA URZĄDZENIA OBEJMUJE:
 

 INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA 

 SCHEMAT UKŁADU CHŁODNICZEGO 

 INSTRUKCJĘ OBSŁUGI STEROWNIKA 

 DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI  

 SCHEMAT ELEKTRYCZNY 

 
  

Powielanie niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody producenta jest surowo zabronione. 
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SPR 
SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z  basenowe

z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła 
 
 
 

 
 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA, DOKŁADNIE 
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 

 
 
Szanowny kliencie,
 
dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów.
Z przyjemnością przekazujemy w Twoje ręce niniejszą instrukcję konserwacji, montażu i obsługi, w celu zapew-
nienia optymalnego użytkowania urządzenia, większego komfortu i  bezpieczeństwa.

Zalecamy dokładne zapoznanie się ze wskazówkami zawartymi na kolejnych stronach oraz udostępnienie niniej-
szej instrukcji wszystkim operatorom i konserwatorom urządzenia.
 
Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie udzielenia dalszych informacji i wyjaśnienia ewentualnych nie-
jasności, jakie mogą się pojawić w pierwszej fazie użytkowania urządzenia oraz w późniejszym czasie.
 
W przypadku niezbędnych, standardowych jak i nieplanowanych przeglądów, pozostawiamy do Państwa dyspo-
zycji nasz dział wsparcia technicznego, służący poradą i dostarczający części zamienne.
 
 

 
W celu uzyskania szybkiego wsparcia, prosimy o kontakt na poniższy adres:

HESTOR

ul. Szczęśliwa 46
80-176 Gdańsk, Polska

www.hestor.pl

tel.    +48 58 735 77 41
tel./fax: +48 58 303 96 23

biuro@hestor.pl

 
 
 
 
 
 

UWAGA 
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1 WPROWADZENIE 

 Odnosi się do sytuacji niebezpiecznych, które mogą mieć miejsce podczas 
obsługi  urządzenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika.
 

 
Odnosi się do sytuacji niebezpiecznych, które mogą mieć miejsce podczas
obsługi  urządzenia, w celu uniknięcia uszkodzenia samego urządzenia 
oraz przedmiotów w jego otoczeniu. 

  
 

Wskazuje propozycje i dodatkowe czynności dla prawidłowej obsługi urzą-
dzenia.
 

 
 

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
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Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki na temat obsługi urządzenia oraz informacje o transporcie, montażu 
i konfiguracji urządzenia. Zawiera wytyczne na temat konserwacji, zamawiania części zamiennych, ryzyka 
i szkolenia personelu. 

Instrukcję użytkownika należy przeczytać i korzystać z niej w następujący sposób:
- każdy operator i osoba mająca związek z obsługą i konserwacją urządzenia powinna dokładnie przeczytać 

zawarte tu wskazówki i postępować zgodnie z nimi;
- pracodawca powinien sprawdzić czy operator posiada odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzenia i czy 

zapoznał się z instrukcją; ponadto pracodawca powinien poinformować operatora o możliwych wypad-
kach, zagrożeniach wywołanych przez hałas, środkach ochrony osobistej oraz zasadach postępowania 
wynikających z obowiązującego prawa międzynarodowego jak i krajowego;

- instrukcja powinna być zawsze dostępna dla użytkownika, firmy transportowej, operatorów wykonujących 
posadowienie, konserwację, naprawę i demontaż urządzenia;

- instrukcję należy chronić przed wilgocią i nadmiernym ciepłem oraz traktować ją jako integralną część 
urządzenia przez cały okres jego eksploatacji; należy ją przekazać kolejnemu użytkownikowi urządzenia;

- należy zwrócić uwagę, że każda modernizacja zostanie zawarta w instrukcji; 
- instrukcji nie wolno uszkadzać, wyrzucać, rozrywać lub kopiować, w całości lub fragmentach; w przypadku 

jej zagubienia lub uszkodzenia prosimy o kontakt z producentem w celu uzyskania nowego egzemplarza 
(niezbędne będzie podanie numeru seryjnego, umieszczonego na tabliczce znamionowej urządzenia).

Prosimy zwrócić uwagę na poniższe symbole. Mają na celu zwrócić uwagę na następujące informacje:

Producent ma prawo do modernizacji produktu i dedykowanej instrukcji, bez obowiązku aktualizacji 
poprzednich wersji, z wyjątkiem przypadków szczególnych.
Niniejsza instrukcja dotyczy bieżących technologii, zastosowanych w momencie sprzedaży urządzenia i nie 
może zostać uznana za nieodpowiednią w związku z modernizacją, wynikającą z postępu technologicznego.
W celu uzyskania aktualnej dokumentacji skontaktuj się podanym wcześniej działem wsparcia techniczne-
go.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z producentem.
W przypadku dalszej odsprzedaży urządzenia, prosimy poinformować producenta o danych nowego właści-
ciela, w celu usprawnienia komunikacji.
W przypadku wypożyczenia urządzenia, producent zaleca podanie mu adresu nowego właściciela, w celu 
sprawniejszego przekazania informacji o ewentualnych modyfikacjach.

UWAGA 

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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1.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
Urządzenie dostarczane jest zgodnie z zapisami umowy podpisanej w ramach negocjacji handlowych.  
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku:

- nie stosowania się do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji, dotyczących prawidłowej obsługi,
konserwacji i pierwszego uruchomienia urządzenia;

-

- modyfikacji urządzenia lub zabezpieczeń bez pisemnego upoważnienia przez producenta;
 
- nieupoważnionych prób naprawy;
- nie stosowania się do obowiązku okresowych przeglądów lub użycia nieoryginal-

nych części zamiennych.

Jeżeli jednak użytkownik zgłosi producentowi jakąkolwiek usterkę urządzenia, zobowiązany jest udowodnić,
że bezpośrednią konsekwencją powstałej szkody jest domniemana wada fabryczna.

1.2 ZASADY SERWISOWANIA 

- rozruchu urządzenia może dokonać wyłącznie osoba przeszkolona i upoważniona
przez producenta; 

- podczas montażu urządzenia lub gdy wymagany jest serwis, istotne jest postępo-
wanie zgodne z zasadami opisanymi w niniejszej instrukcji oraz zwracanie uwagi na komunikaty wyświe-
tlane na sterowniku urządzenia; 

- wypadków można uniknąć postępując zgodnie z zawartymi tu instrukcjami oraz w odniesieniu do dyrekty-
wy maszynowej CE/42/2006 wraz z późniejszymi aktualizacjami; w każdym przypadku należy stosować się
do krajowych przepisów bezpieczeństwa;

- nie demontuj ani nie modyfikuj zabezpieczeń, etykiet i okablowania, szczególnie wymaganych prawem; 
w przypadku gdy staną się nieczytelne należy je zastąpić nowymi.

 
Dyrektywa maszynowa CE/42/2006 określa następujące definicje: 
STREFA ZAGROŻENIA:     każda strefa wewnątrz lub w pobliżu urządzenia, w której przebywający człowiek na-

rażony jest na niebezpieczeństwo.
OSOBA NARAŻONA:  każda osoba przebywająca wewnątrz lub w pobliżu strefy zagrożenia.
OPERATOR: osoba odpowiedzialna za montaż, rozruch, regulację, konserwację, czyszczenie, na-

prawę i transport urządzenia.

Wszyscy operatorzy powinni stosować się do zasad postępowania zapobiegającego
wypadkom, zarówno międzynarodowych jak i krajowych. 
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OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

 

UWAGA 

Przedstawione w niniejszej instrukcji zasady serwisowania należy uznać jako integralną część dostarczone-
go urządzenia. Ponadto, zasady te skierowane są do operatora, który został wcześniej poinstruowany o 
działaniu urządzenia oraz uzyskał niezbędne informacje na temat bezpiecznej i prawidłowej obsługi. 

Dokładnie zapoznaj się z poniższymi zaleceniami:

Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującym prawem, normami i regulacjami. Należy 
zwrócić uwagę, że Unia Europejska wystosowała wiele dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak CEE/391/89, CEE/686/89, CEE/654/89, CEE/655/89, CEE/656/89, CEE/188/89, CEE/58/92 oraz 
CEE/57/92, które muszą być stosowane przez pracowników.

Zastosowane materiały, elementy wyposażenia, proces produkcji, gwarancja jakości i automatyka spełniają 
wymagane normy bezpieczeństwa.

Żywotność urządzenia i jego prawidłowe funkcjonowanie może być zagwarantowane pod warunkiem stoso-
wania go zgodnie z przeznaczeniem, ostrożnego obchodzenia się i należytego wykonywania konserwacji i 
przeglądów.
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1.3 OBSŁUGA 

Urządzenie należy zainstalować w miejscu nie narażonym na wybuch lub
wzniecenie ognia, wibracje lub występowanie pól elektromagnetycznych. 
Ponadto, niedozwolona jest obsługa urządzenia niezgodna z opisanymi tu

metodami oraz nie należy lekceważyć czynności zapewniających bezpieczną eksploatację.

Urządzenie przeznaczone jest dla basenów, czyli miejsc o dużym poziomie
chloru i innych substancji korozyjnych. Bardzo ważne jest pozostawianie
załączonego urządzenia na tak długo jak to możliwe, aby uniknąć osadza-

nia się substancji korozyjnych, a w konsekwencji uszkodzenia osuszacza.
 

- Na czas zwyczajnej i nadzwyczajnej konserwacji urządzenie należy wyłączyć; zaleca się włączenie 
urządzenia niezwłocznie po zakończeniu konserwacji.

- Urządzenia nie należy wyłączać na czas przerw sezonowych.
 

1.4 OBSZARY RYZYKA  

 Ze względu na specyficzną funkcjonalność urządzenia, w niektórych jego strefach
występują obszary ryzyka, których nie udało się wykluczyć ani zminimalizować w
fazie projektu. Każdy operator powinien być świadomy zagrożeń aby uniknąć wy-
padków.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
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Jednostki SPR to  centrale wentylacyjne   z odzyskiem ciepła, przeznaczone dla basenów, zapewniające osu-
szanie i / lub podgrzewanie doprowadzanego powietrza poprzez wymianę zużytego powietrza zasysanego z 
otoczenia na czyste powietrze zasysane z zewnątrz.

Zalecane zastosowanie w zakresie podanym w niniejszej instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 

OSTRZEŻENIE
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Obszary ryzyka:  
 
A zagrożenie zwarcia lub wzniecenia ognia spowodowane zwarciem; 
B zagrożenie wybuchem z powodu obecności obiegów pod ciśnieniem lub zanieczyszczenia spowodowane-

go obecnością gazu w układzie chłodniczym;
C zagrożenie oparzeniem z powodu gorących rur instalacji; 
D ryzyko skaleczeń. 
 
 
  

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
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1.5 INGERENCJA I KONSERWACJA
 

-  nie naprawiaj uszkodzonych rur do zastosowań wysokociśnieniowych za pomocą
spawania;

-
 
podczas montażu i konserwacji, płyny obecne w obiegu chłodniczym oraz elemen-
ty elektryczne stwarzają niebezpieczeństwo;

 

- zredukuj do minimum czas otwarcia obiegu chłodniczego: nawet krótkotrwałe narażenie oleju na kontakt
z powietrzem, spowoduje wysoki wzrost wilgotności i w konsekwencji generowanie słabych kwasów;
każda praca przy urządzeniu powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel;
przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone;
upewnij się, że zabezpieczenia działają prawidłowo; w przeciwnym wypadku nie włączaj urządzenia;
używaj wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta urządzenia, w celu zminimalizowania prawdopodo-
bieństwa wystąpienia wypadków z powodu niskiej jakości podzespołów;

- 
- 
- 
- 

- po wyczyszczeniu urządzenia operator powinien sprawdzić stan techniczny pod-
zespołów; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powinien zlecić naprawę 
wykwalifikowanemu serwisantowi;

- miejsce montażu należy utrzymywać w czystości, ponieważ plamy oleju lub smaru mogą spowodować po-
ślizgnięcie lub upadek;

- niedozwolone jest stosowanie substancji łatwopalnych podczas czyszczenia. 

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
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Należy pamiętać, że instrukcja nie zastąpi właściwego doświadczenia użytkownika; dla niektórych czynności 
konserwacyjnych, instrukcja podaje główne zadania kompetentnych  operatorów, którzy uczestniczyli na 
przykład, w specjalistycznych szkoleniach, zalecanych przez producenta.

Prosimy dokładnie zapoznać się z następującymi zaleceniami:
- zapobiegawcza i regularna konserwacja zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nie odkładaj wyma-

ganych napraw i zapewnij aby zostały przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, przy użyciu 
wyłącznie oryginalnych części zamiennych;

- dobrze zaplanuj każdą naprawę;
- stanowisko pracy operatorów należy utrzymywać w czystości, nie pozostawiając na nim przedmiotów 

ograniczających swobodę ruchu;
- operatorzy powinni unikać nieodpowiednich czynności i pozycji, aby uniknąć utraty równowagi;
- operatorzy powinni zwracać uwagę na niebezpieczeństwo zakleszczenia palców lub zaplątania ubrań/wło-

sów w ruchome elementy; dla osób z długimi włosami zdecydowanie zalecane jest stosowanie nakrycia 
głowy;

- noszona biżuteria może stwarzać niebezpieczeństwo;
- stanowisko powinno być odpowiednio oświetlone; niewystarczające światło może stwarzać niebezpieczeń-

stwo;
- po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej pół godziny przed przystąpieniem do jakichkolwiek czyn-

ności konserwacyjnych, aby uniknąć oparzeń;

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Do czyszczenia nie używać ropy, oleju lub rozpuszczalników, ponieważ pierwsze z nich pozostawia patynę 
olejową przyciągającą brud, a kolejne mogą uszkodzić powłokę lakierniczą i doprowadzić do tworzenia się 
rdzy. Jeżeli dojdzie do kontaktu urządzeń elektrycznych z wodą, może dojść do utleniania, które spowoduje 
nieprawidłowe działanie urządzenia. Niedozwolone jest kierowanie wody lub strumienia pary na czujniki, 
złącza i inne elementy elektryczne.

Należy zwrócić uwagę na stan rur i innych podzespołów, które mogą ulegać zużyciu. Sprawdzaj czy nie 
doszło do wycieku cieczy i innych substancji niebezpiecznych. W przypadku wycieku, operator nie powinien 
załączać urządzenia przed wykonaniem  naprawy.
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1.6 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.6.1 ODZIEŻ OCHRONNA  

 

1.6.2 GAŚNICA I PIERWSZA POMOC 

 
W pobliżu urządzenia należy umieścić apteczkę i gaśnicę.  
Należy regularnie sprawdzać czy gaśnice są napełnione oraz czy znany jest spo-
sób ich obsługi.  
W przypadku pożaru należy użyć ich zgodnie z obowiązującymi przepisami i skon-
taktować się ze strażą pożarną.

 

Należy regularnie sprawdzać zawartość apteczki pod względem kompletności.
W pobliżu urządzenia należy umieścić listę telefonów alarmowych.

Administrator budynku, w którym zainstalowano urządzenie, jest odpowiedzialny 
za gaśnicę i apteczkę.
 

1.6.3 UWAGI DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI
 
Na czas przeprowadzania serwisu, ze wszystkich stron urządzenia należy umieścić tabliczkę 
ostrzegawczą “PRACE KONSERWACYJNE”.
Należy regularnie sprawdzać urządzenie, zgodnie z listą czynności zaproponowanych w ni-
niejszej instrukcji.

 
 

1.6.1  ETYKIETY OSTRZEGAWCZE  

 
 
Ogólne niebezpieczeństwo 
 
 
 
 
Niebezpiecznie wysokie napięcie 
 
 
 
 
Ryzyko oparzenia 
 
 
 
 
Niebezpieczne elementy ruchome
 
 
 
 
Ryzyko skaleczeń  

 

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła

Operatorzy powinni używać 
wyposażenia ochronnego jak 
rękawice, kask, gogle, obuwie 
ochronne oraz słuchawki dla 
ochrony przed hałasem.

 

 

UWAGA 
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 2 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

2.1 TYPOSZEREG 
 
Typoszereg obejmuje 11 modeli, sklasyfikowanych na podstawie zakresu i wydajności osuszania:
 
 

2.1.1 RAMA 2 
 

0130 0160 0190 
 
 

2.1.2 RAMA 3
 

0210 0260 0300 
 
 

2.1.3 RAMA 4
 

0350 0450 0580 
 
 

2.1.4 RAMA 5
 

0750 0950 
 
 

2.1.5 RAMA 6
 

1100 1400 
 
Urządzenia posadowione na tej samej ramie posiadają identyczne wymiary zewnętrzne.
Podana wartość numeryczna wskazuje wydajność osuszania, wyrażoną w litrach na dzień.
  

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła

Jednostki SPR z systemem odzysku ciepła przeznaczone są do użytku w małych, 
średnich i dużych basenach, gdzie wymagana jest regulacja poziomu wilgotności 
z/lub bez zapobiegania skraplaniu pary wodnej, również w trybie pracy całodobo-
wej, z zapewnieniem stałej wymiany powietrza.
Urządzenia SPR łączą w sobie zaawansowane rozwiązania techniczne oraz eleganc-
ki wygląd. Wentylatory z silnikami bezszczotkowymi EC z magnesami stałymi i 
inwerterem, zapewniają wysoką wydajność, redukując straty energii.
Zastosowanie wysokiej jakości elementów chłodniczych, hydraulicznych i wentyla-
cyjnych sprawia, że osuszacze serii SPR to zaawansowane urządzenia pod wzglę-
dem wydajności, niezawodności i emitowanej mocy akustycznej.
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2.2 PRZEPŁYW POWIETRZA
 
Osuszacze SPR przeznaczone są do osuszania, ogrzewania i wymiany powietrza (odzyskując ciepło z powie-
trza wylotowego).
 

2.2.1 SCHEMAT URZĄDZENIA
 
 

 
 
 

1. WLOT POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 
2. WLOT POWIETRZA DO WEWNĄTRZ 
3. WYLOT POWIETRZA WYWIEWANEGO
4. WLOT ŚWIEŻEGO POWIETRZA DO POMIESZCZENIA 
5. Wysokowydajny krzyżowy wymiennik ciepła
6. Wentylator wyciągowy powietrza wywiewanego 
7. Wentylator powietrza nawiewanego 
8. Przepustnica zasysająca powietrze z zewnątrz 
9. Przepustnica powietrza obiegowego 
10. Przepustnica grawitacyjna, odprowadzająca powietrze 
11. Sprężarka  
12. Parownik  
13. Skraplacz  
14. Wtórna nagrzewnica wody (opcja)
15. Odnawialny filtr powietrza zewnętrznego
16. Wewnętrzny filtr powietrza obiegowego

 
  

14 

7 

6 

10 

5 

12 
11 

13 

9 

8 15 

16 
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Poniżej opisano funkcjonowanie urządzenia w trybie zimowym, ze zwróceniem uwagi na przepływy powietrza 
oraz wymianę cieplną w ramach odzysku ciepła.
 

2.2.2 OBIEG I WYMIANA POWIETRZA

W tym przypadku, przepustnica obiegowa jest częściowo otwarta, wentylator zasysający jest załączony i na-
wiewane powietrze zostanie osuszone i wymienione.

 

 
 

2.2.3 SAM OBIEG POWIETRZA

 

 
  

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła

Powietrze zewnętrzne, zasysane przez wentylator obiegowy, przepływa przez przepustnicę a następnie 
oczyszczane jest przez filtr. W niższej części, powietrze z otoczenia zasysane przez oba wentylatory, prze-
pływa do sekcji odzysku ciepła, przepływając przez filtr i rozdzielane jest w dwóch kierunkach: jeden stru-
mień przepływa przez przepustnicę kalibracyjna aż do sekcji osuszania i wtórnej nagrzewnicy; natomiast 
drugi strumień (zasysany przez wentylator ssawny) przepływa przez sekcję odzysku ciepła i zostaje wyrzu-
cony przez przepustnicę. Oba strumienie powietrza przepływając przez sekcję odzysku ciepła, zamieniają 
swoje temperatury; w rzeczywistości jest to strumień zimnego powietrza, pochłaniający ciepło z drugiego 
strumienia i to zjawisko jest proporcjonalne do stopnia skuteczności odzysku ciepła: wydajność całego 
typoszeregu osuszaczy SPR jest bardzo wysoka, wynosi około 85%.
W rezultacie, zewnętrzne, świeże powietrze, po doprowadzeniu do urządzenia i przepłynięciu przez sekcję 
odzysku ciepła, zostaje podgrzane, podczas gdy część powietrza w obiegu wewnętrznym, która zostanie 
wydalona, zostaje schłodzona: zapewnia to znaczną oszczędność energii wykorzystanej do ogrzania/schło-
dzenia pomieszczenia.
Powietrze nawiewane do pomieszczenia jest zawsze filtrowane, osuszane i ewentualnie podgrzewane.

W tym przypadku, przepustnica obiegowa jest całkowicie otwarta, wentylator zasysający  jest wyłączony, 
a nawiewane powietrze jest wyłącznie osuszane.
W celu zatrzymania wymiany powietrza, wentylator zasysający zostanie wyłączony, przepustnica zasysają-
ca pozostanie zamknięta, natomiast przepustnica obiegowa będzie całkowicie otwarta i całe powietrze obie-
gowe zasysane przez wentylator nawiewny przepłynie bezpośrednio w kierunku wymienników.
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2.3 ELEMENTY WEWNĘTRZNE 
 

2.3.1 OBIEGI CHŁODNICZE

 
Elementy obiegu chłodniczego:

- Sprężarki: zastosowano wyłącznie sprężarki typu scroll, wiodących, międzynarodowych, producentów. 
Silniki posiadają wewnętrzne zabezpieczenie termiczne, w celu kontroli nadmiernych temperatur i w 
razie konieczności zatrzymania ich pracy.

- Filtr osuszacz  
- Zawór termostatyczny 
- Wziernik cieczy 
- Zawór elektromagnetyczny
- Zawór Schradera do regulacji i/lub serwisowania
- Wymiennik ciepła z powłoką antykorozyjną
- Rurki miedziane z aluminiowymi żebrami

 
 

2.3.2 WENTYLACJA

 

2.4 KONSTRUKCJA 
 

 
 
  

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła

Obieg chłodniczy został całkowicie wykonany przez specjalistów,  przy wykorzystaniu wyłącznie elementów 
wiodących, międzynarodowych marek, rur miedzianych jakości DHP-CU, specjalistycznych procesów i 
personelu, wykwalifikowanego w zakresie lutowania i inspekcji, zgodnie z Dyrektywą 97/23/CE. Wszystkie 
urządzenia wyposażone są w jeden lub dwa obiegi chłodnicze, napełnione ekologicznym czynnikiem R410A.

Zastosowano wentylatory promieniowe z odwrotnie wygiętymi łopatkami, bezpośrednio sprzężone z silnika-
mi bezszczotkowymi, zapewniają one niższe zużycie energii i niższy poziom emitowanego dźwięku.
Wentylatory te pozwalają na zainstalowanie opcji ACF (automatyczna kontrola przepływu), która umożliwia 
automatyczną kalibrację pracy urządzenia w zależności od ustawionej wydajności przepływu powietrza, bez 
konieczności ręcznej regulacji przepustnic.

Wyjątkowa konstrukcja urządzenia, zapewnia zarówno przyjemny i estetyczny wygląd jaki i całkowitą 
niedostępność do wszystkich jego elementów (gdy jest ono zamknięte): aspekt ten, w połączeniu z zastoso-
waniem wysokiej jakości podzespołów gwarantuje znaczną redukcję poziomu emitowanego dźwięku.
Większość paneli można zdemontować, zapewniając pełny dostęp do wnętrza urządzenia.
Zwykła konserwacja wymaga dostępu do filtrów, wentylatora, komory sprężarki i sekcji odzysku ciepła. 
Wszystkie wkręty i system mocowań wykonane są ze stali INOX lub stali węglowej z powierzchnią o war-
stwie pasywacyjnej.
Rozmieszczenie podzespołów gwarantuje łatwy dostęp oraz idealny rozkład masy na podstawie urządzenia.
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2.5 DOSTĘPNE OPCJE  
 

2.5.1 ACF: AUTOMATYCZNA KONTROLA PRZEPŁYWU

Opcja ta umożliwia ustawienie stałego przepływu powietrza w urządzeniu; w przypadku strat ciśnienia na ka-
nałach nieprzewidzianych przez projektanta systemu, urządzenie dostosuje swoją pracę w celu utrzymania
ustawionego przepływu powietrza, niezależnie od kształtu, długości i strat ciśnienia na kanałach.
 
 

2.5.2 WTÓRNA NAGRZEWNICA WODNA

Zadaniem wtórnej nagrzewnicy wodnej jest podgrzewanie nawiewanego powietrza ciepłą wodą pochodzącą 
z kotła lub pompy ciepła.
 
 

2.5.3 WTÓRNA NAGRZEWNICA WODNA Z ZAWOREM 3-DROGOWYM 

Składa się z wtórnej nagrzewnicy wodnej i zaworu; ich zadaniem jest podgrzanie temperatury w pomieszcze-
niu ciepłą wodą pochodzącą z kotła lub pompy ciepła, z uwzględnieniem temperatury ustawionej na interfej-
sie użytkownika. 

 

2.5.4 WYMIENNIK REGENERACYJNY

Zbudowany jest z elementów pozwalających ograniczyć obciążenie cieplne sprężarki; zalecany jest dla insta-
lacji w publicznych/prywatnych basenach, w których wymagane jest podgrzanie wody basenowej.
Wymiennik regeneracyjny nie może znajdować się w bezpośrednim kontakcie z wodą basenową, ale koniecz-
ne jest zastosowanie wymiennika pośredniego.
 
 

2.5.5 CZUJNIK ZABRUDZENIA FILTRA

Jest to manostat różnicowy, który zadziała w przypadku zabrudzenia filtrów, co mogłoby doprowadzić do nie-
prawidłowej pracy urządzenia.
Opcja ta sygnalizuje konieczność wyczyszczenia filtrów, dzięki czemu nie trzeba ich czyścić w ściśle określo-
nych odstępach czasu.
 
 

2.5.6 SOFTSTART

Zawiera urządzenie typu soft-start dla każdej sprężarki, mające na celu zredukowanie prądu rozruchowego,
zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem.
 

2.5.7 PŁYTKA KOMUNIKACJI SZEREGOWEJ RS485

Połączenie z magistralą RS 485 umożliwia nadzór pracy urządzenia ze zdalnego lub automatycznego syste-
mu. Więcej informacji udziela Dział Techniczny. 

2.5.8 FILTR POWIETRZA WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI EU4

Ten typ filtra zastępuje model poliuretanowy w osuszaczu, zwiększa czystość powietrza i skuteczniej przy-
ciąga cząsteczki kurzu.
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2.5.9 POMPKA SKROPLIN

 
 

2.5.10 KARTA ZEGAROWA - PRZEDZIAŁY CZASOWE

2.5.11 RAMA ZE STALI INOX

Wszystkie jednostki SPR mogą zostać wyposażone w ramę ze stali INOX. 
 
 

2.5.12 NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

2.5.13 ZDALNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

2.5.14 WERSJA DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ

Dzięki specjalnej modyfikacji ramy i elementów elektrycznych, urządzenie może być instalowane na zewnątrz.
 
 

2.5.15 MANOMETRY

 

2.5.16 TRYB LATO/ZIMA
Funkcja ta umożliwia:  

- zimą: grzanie (ciepła wodą)
- latem: chłodzenie (zimną wodą)

Opcja ta wymaga współpracy z wtórną nagrzewnicą wodną z zaworem 3-drogowym.
 
  

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła  `
z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła

Pompka skroplin gromadzi i odprowadza kondensat wygenerowany przez osuszacz. 
Opcja ta jest szczególnie użyteczna, jeżeli osuszacz nie posiada możliwości usuwania kondensatu przez 
wykraplanie (na przykład, zainstalowany jest pod ziemią).
Pompka wyposażona jest w dwu-stykowy czujnik przepływu, załączający ją w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu skroplin, wyłącza wówczas sprężarki i sygnalizuje alarm.

Jest to karta zegarowa dostarczana z oprogramowaniem sterującym, które umożliwia działanie osuszacza 
w przedziałach czasowych, po osiągnięciu ustawionej wartości temperatury/wilgotności, świeżego powie-
trza i włączenia/wyłączenia urządzenia.

Nagrzewnice elektryczne z regulacją stopniową umożliwiają podgrzanie nawiewanego powietrza w przypad-
ku niedostępnej ciepłej wody. Bezpieczeństwo zapewnia termostat, który w przypadku przegania 
niezwłocznie wyłącza nagrzewnice i sygnalizuje alarm.

Jest to urządzenie zewnętrzne montowane na ścianie, sterujące wszystkimi funkcjami osuszacza. Wbudo-
wane sterowanie elektroniczne oraz zdalny interfejs użytkownika posiadają te same funkcje.

Jednostki mogą zostać wyposażone w manometry (jeden wysokiego i jeden niskiego ciśnienia) dla każdego 
obiegu chłodniczego. Umożliwiają niezwłoczny odczyt poziomów ciśnienia w układach.
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2.1 ZAKRES TEMPERATURY PRACY 
 
 

 
 
Optymalne funkcjonowanie urządzenia jest gwarantowane tylko w powyżej podanych zakresach temperatur
pracy.

 
 

2.2 OBWODY ELEKTRYCZNE 
 
Rozdzielnica elektryczna została wykonana i okablowana zgodnie z zaleceniami normy EN 60204-1. Układ
sterujący zabezpieczony jest przełącznikiem magnetotermicznym. 
Wszystkie zdalne sterowniki zasilane są niskim napięciem i wyposażone w transformator izolujący.

Zatrzymując grupę urządzeń, nie odłączaj zasilania głównym bezpieczni-
kiem urządzenia, ponieważ zabezpieczenie to należy stosować wyłącznie 
do odcinania całego urządzenia na czas konserwacji. W innych sytuacjach 
należy korzystać ze zdalnego interfejsu.

W przypadku całkowitego odłączenia zasilania, przepustnice zablokują się w ostat-
niej pozycji, pozostając otwarte / zamknięte.
 

2.3 UKŁADY CHŁODNICZE I HYDRAULICZNE
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UWAGA 

OSTRZEŻENIE

Wszystkie rury miedziane wykonane są zgodnie z naszymi wytycznymi, w celu kontroli całego procesu 
produkcji i tym samym, zwiększenia jakości produktu. Każda rura spełnia wymagania dyrektywy 97/23PED 
i sprawdzona została pod względem systemu obliczania FEM dla naprężeń pod kątem przekraczającym 
180º.
We wszystkich urządzeniach przy podstawie wymienników zamontowano tacę ociekową ze stali INOX.
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 3 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 
 
 

 
 
 
 
Całe oprogramowanie sterujące pracą układu chłodniczego, podzespołami elektronicznymi i mechanicznymi,
wyprodukowane zostały przez wysoko wykwalifikowany personel.
Lista dostępnych funkcji:
 
 

• włączanie / wyłączanie urządzenia;

• włączanie / wyłączanie osuszania;

• ustawianie żądanej nastawy temperatury;

• ustawianie żądanej nastawy wilgotności;

• sygnalizacja alarmów;

• podgląd stanu podzespołów;

• włączanie / wyłączanie dopływu świeżego powietrza;

• sterowanie przedziałami czasowymi [OPCJA];

• wybór trybu lato / zima [OPCJA];

• sygnalizacja zabrudzenia filtra [OPCJA].
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3.1 KLAWIATURA 
 

 
 
 

3.1.1 PRZYCISKI W GÓRĘ / W DÓŁ

Na głównym ekranie umożliwiają przewijanie ekranów lub zmianę wyświetlanej wartości. 
 
 

3.1.2 PRZYCISK PRG
Umożliwia przejście do wyświetlanych ekranów i modyfikację zaawansowanych parametrów: do zmiany tych
parametrów wymagane jest podanie hasła.
 

3.1.3 PRZYCISK ESC  
Umożliwia powrót do głównego ekranu.
 
 

3.1.4 PRZYCISK ENTER

Umożliwia włączenie / wyłączenie osuszacza na pierwszym ekranie. 
Umożliwia modyfikacje i zatwierdzenie wartości na ekranie regulacji. 
 

3.1.5 PRZYCISK ALARM

Podświetlany na czerwono w przypadku poważnego alarmu (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie, zabezpiecze-
nie termiczne wentylatora…). Po jego naciśnięciu można przejść do ekranu opisującego alarm, a kolejne na-
ciśnięcie zeruje alarm: tę operację powinno się wykonać dopiero po zweryfikowaniu przyczyny wystąpienia
alarmu.
 

3.2 EKRAN GŁÓWNY 
 

  

ALARM 
 

PRG 
 

W GÓRĘ 
 

ESC 
 W DÓŁ 

 

ENTER 
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 Sygnalizacja stanu pracy osuszacza (urządzenie włączone / wyłączone) oraz informacja o czynnościach
jakie należy wykonać w celu zmiany tego stanu (włączenie / wyłączenie urządzenia).

 
• Urządzenie włączone;
• Urządzenie wyłączone z klawiatury;
• Urządzenie wyłączone sygnałem ze styku;
• Urządzenie wyłączone w ramach przedziałów czasowych.

 

 Sygnalizacja bieżącego stanu pracy urządzenia (jeżeli jest włączone) i ewentualnych nieprawidłowości:
 

• Unit starting: rozruch i proces diagnostyki przed uruchomieniem osuszacza;
• dehumidification: normalne funkcjonowanie osuszacza;
• ventilation: sprężarka jest zatrzymana i urządzenie pracuje wyłącznie w trybie wentylacji;
• compressor’s stop because of____: nieprawidłowość obiegu chłodniczego, automatyczne zadziałanie

czasowe (automatyczne przywrócenie pracy), zasygnalizowana przyczyna do sprawdzenia i zarządza-
nia (czynność wymaga ręcznego resetu). 

 Sygnalizacja jednej z poniższych nieprawidłowości:
 

• change air filter: filtr powietrza jest brudny lub zatkany; sprawdź i ewentualnie wymień go najszyb-
ciej jak to możliwe (jeżeli opcja ta jest dostępna);

• fault probe __: usterka czujnika zainstalowanego w urządzeniu;; 
• phases wrong sequence: źle podłączone fazy zasilania, konieczność poprawnego podłączenia faz.

 
 

3.3 POZOSTAŁE EKRANY 
 

 
 

3.3.1 STATUS URZĄDZENIA  

Jest to wyłącznie ekran informacyjny, umożliwiający sterowanie stanem podzespołów osuszacza. Naciśnięcie
przycisku     na ekranie początkowym wywoła ten ekran i wyświetlony zostanie status: 

• sprężarki;
• wentylatora nawiewnego;
• wentylatora zasysającego;
• przepustnicy świeżego powietrza.

 
W przypadku wybrania tej opcji, na ekranie wyświetlone zostaną również informacje o:  
 

• zaworze ciepłej wody (otwarty lub zamknięty) lub zaworze 3-drogowym, gdzie podany zostanie sto-
pień jego otwarcia w %;  

• Nagrzewnice  elektryczne, częściowo / całkowicie aktywne. 
 

1 

2 

3 

Tytuł 

Specyfikacja
ekranu  
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3.3.2 CZUJNIKI 

Jest to wyłącznie ekran informacyjny, umożliwiający kontrolowanie wartości odczytanych przez czujniki pod-
łączone do płytki sterującej.
Naciśnięcie przycisku  na ekranie początkowym wywoła ekran, na którym będzie można zapoznać się z war-
tościami z czujników:
 

• temperatury w pomieszczeniu;
• wilgotności w pomieszczeniu;
• temperatury nawiewanego powietrza;
• temperatury powietrza zewnętrznego;
• temperatury na wymienniku (odszranianie).

 

3.3.3 REGULACJE
Ekran umożliwia modyfikację ustawień osuszacza. Naciśnięcie przycisku  na ekranie czujników pozwoli 
przejść do regulacji, gdzie za pomocą przycisku ENTER ↵ możliwe będzie podświetlenie wartości i jej mody-
fikacja za pomocą przycisku strzałki.
 

• osuszanie, włączone lub nie;
• nastawa temperatury;
• nastawa wilgotności;
• świeże powietrze, aktywne lub nie.

Na ekranie tym możliwe jest również uruchomienie zaawansowanego podglądu, umożliwiającego wyświetlenie
innych ekranów, raportujących pozostałe dane urządzenia.

3.3.4 ZEGAR / PRZEDZIAŁY CZASOWE

Ekran dostępny jest wyłącznie po wybraniu tej opcji. Naciśnięcie przycisku PRG umożliwia ustawienie daty
i godziny oraz skonfigurowanie przedziałów czasowych, kiedy urządzenie pozostanie załączone.
 

Poniższe ekrany można wyświetlić wyłącznie po aktywowaniu trybu podglądu za-
awansowanego i nie można ich modyfikować.
 

3.3.5 WEJŚCIA CYFROWE
Ekran ten umożliwia sterowanie urządzeniami podłączonymi do płytki sterującej.
 

3.3.6 PRZEPŁYW POWIETRZA

Ekran ten jest dostępny wyłącznie w połączeniu z opcją ACF (automatyczna kontrola przepływu). Umożliwia
wyświetlenie wydajności przepływu powietrza oraz bieżący spręż wentylatora nawiewnego i ssącego.

3.3.7 INFORMACJA O OPROGRAMOWANIU

Na ekranie wyświetlane są informacje o oprogramowaniu dla celów serwisowych. 
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3.4 STEROWANIE OSUSZACZEM 
 

3.4.1 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

• Po podłączeniu urządzenia do zasilania, na interfejsie użytkownika wyświetlony zostanie komunikat UNIT
OFF. W celu załączenia urządzenia, wystarczy nacisnąć przycisk ENTER ↵ na głównym ekranie. Pojawi się
komunikat “STARTING”, po kilku sekundach urządzenie załączy się i widoczny będzie poniższy ekran: 
UNIT ON.

 
 

• Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ENTER ↵ na tym samym ekranie, wyświetlany komunikat zmie-
ni się z UNIT ON na UNIT OFF. 

 

3.4.2 USTAWIANIE ŻĄDANYCH WARTOŚCI
Na głównym ekranie kontynuuj naciskanie przycisku  aż do przejścia do ekranu regulacji.
 

 
 
Na tym ekranie możliwe jest ustawienie następujących wartości:
• Osuszanie: aby włączyć / wyłączyć osuszanie, naciśnij przycisk ENTER ↵. Status osuszania zostanie pod-

świetlony i za pomocą przycisków   możliwe będzie jego załączenie lub wyłączenie. Wybór zostanie 
zapisany automatycznie. Ponowne naciśnięcie przycisku ENTER ↵ spowoduje przejście do kolejnego usta-
wienia, natomiast przycisku ESC - powrót do głównego ekranu.

• Nastawa temperatury: aby ustawić temperaturę na wlocie powietrza, naciskaj przycisk ENTER ↵ aż pulsu-
jący kursor przejdzie do żądanej nastawy. Za pomocą przycisku   możliwe jest ustawienie żądanej 
temperatury; wartość ta zostanie automatycznie zapisana. Ponowne naciśnięcie przycisku ENTER ↵ spo-
woduje przejście do kolejnego ustawienia, natomiast przycisku ESC - powrót do głównego ekranu.

• Nastawa wilgotności: aby ustawić poziom wilgotności w pomieszczeniu, naciskaj przycisk ENTER ↵ aż pul-
sujący kursor przejdzie do żądanej nastawy. Za pomocą przycisków   ustaw żądany %; wartość ta zo-
stanie automatycznie zapisana. Ponowne naciśnięcie przycisku ENTER ↵ spowoduje przejście do kolejnego
ustawienia, natomiast przycisku ESC - powrót do głównego ekranu.

• Świeże powietrze: aby aktywować / wyłączyć dopływ świeżego powietrza, umieść kursor na tym para-
metrze naciskając przycisk ENTER ↵. Za pomocą przycisków   możliwe jest załączenie / wyłączenie 
tej opcji; wybór ten zostanie automatycznie zapisany. Ponowne naciśnięcie przycisku ENTER ↵ spowodu-
je przejście do kolejnego ustawienia, natomiast przycisku ESC - powrót do głównego ekranu.

• Podgląd zaawansowany: ostatnia opcja na ekranie umożliwia wyświetlenie innych ekranów, dotyczących
danych urządzenia. Za pomocą przycisku ENTER ↵ przesuń kursor na tę opcję. Za pomocą przycisków 
  możliwe jest jej załączenie / wyłączenie. Ponowne naciśnięcie przycisku ENTER ↵ spowoduje przej-
ście do kolejnego ustawienia, natomiast przycisku ESC - powrót do głównego ekranu.
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 4 DANE TECHNICZNE 
 

4.1 SPECYFIKACJE  

4.1.1 RAMA 2
 

MODEL   130 160 190 

Sprężarka  Typ  Rotacyjna scroll 

Obiegi chłodnicze  nr 1 

Czynnik chłodniczy Typ  R410A 

Wydajność osuszania  L/24h 128 157 190 

Skuteczność odzysku ciepła zimą  % 70 

Odzyskana moc grzewcza zimą  W 8700 11600 

Nominalny pobór mocy  kW 1,5 2,4 3,7 

Nominalny pobór prądu  A 7 11 18 

Maksymalny pobór mocy kW 3,2 4,3 6 

Maksymalny pobór prądu A 14 19 27 

Prąd rozruchowy A 43 68 103 

Zasilanie  V / Ph / 
Hz 230/1~+N/50 

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej kW 9,8 

Nominalny przepływ nagrzewnicy wodnej  m³/h 0,84 

Straty na przepływie wody kPa 38 

Wentylatory nawiewne nr 1 

Wentylatory wywiewne nr 1 

Wydajność przepływu powietrza obiegowego m³/h 1200 1600 

Wydajność przepływu powietrza zasysanego m³/h 0 – 1200 

Spręż recyrkulacyjny  Pa 400 350 

Spręż na zasysaniu  Pa 400 

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 
bar-r 42 

Strona wysokiego ciśnienia (PS) 

Wymiary (podstawa x głębokość x wysokość) mm 550 x 1452 x 1320 

Masa  Kg 155 160 165 
 
Wydajność osuszania podana jest dla następujących warunków: 30°C 80% R.H. (bez dopływu świeżego powietrza).
Specyfikacje zasilania i poboru prądu podano dla następujących warunków: 30°C 80% R.H., 30% dopływ świeżego po-
wietrza.
Skuteczność odzysku ciepła podano dla następujących warunków powietrza zewnętrznego w zimie: -5°C / 80% R.H.;
powietrza wewnętrznego: 26°C / 60%R.H.; maks. dopływ świeżego powietrza. Wydajność odzysku ciepła wzrasta przy 
niższym dopływie świeżego powietrza.
Moc grzewcza odzysku podana dla maksymalnego dopływu świeżego powietrza.
Pobór mocy wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza i sprężu 50 Pa.
Pobór mocy wentylatora wywiewnego podano z dopływem świeżego powietrza 30% i sprężu 50 Pa.
Moc nagrzewnicy wodnej podano dla temperatury otoczenia 30°C i temperatury wody 80/70°C.
Przepływ świeżego powietrza ustawiono fabrycznie, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Dostępny spręż wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza.
Dostępny spręż wentylatora wywiewnego podano dla 30% dopływu świeżego powietrza.
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4.1.2 RAMA 3 
 
 

MODEL   210 260 300 

 Typ  scroll 

 nr 1 

 Typ  R410A 

 L/24h 210 268 302 

 % 70 

 W 14500 20350 

 kW 3,7 4,8 5 

 A 6 8 8 

 kW 6,5 7,7 7,9 

 A 10 12 13 

 A 51 66 66 

 V / Ph / 
Hz 400 / 3~+N / 50 

 kW 16,5 17 

 m³/h 1,42 1,46 

 kPa 30 31 

 nr 1 

 nr 1 

 m³/h 2000 2800 

 m³/h 0 - 2000 

 Pa 400 200 

 Pa 430 400 

 
bar-r 42 

 

   mm 850 x 1452 x 1320 

 Kg 200 210 220 
 
 
Wydajność osuszania podana jest dla następujących warunków: 30°C 80% R.H. (bez dopływu świeżego powietrza).
Specyfikacje zasilania i poboru prądu podano dla następujących warunków: 30°C 80% R.H., 30% dopływ świeżego po-
wietrza.
Skuteczność odzysku ciepła podano dla następujących warunków powietrza zewnętrznego w zimie: -5°C / 80% R.H.;
powietrza wewnętrznego: 26°C / 60%R.H.; maks. dopływ świeżego powietrza. Wydajność odzysku ciepła wzrasta przy 
niższym dopływie świeżego powietrza.
Moc grzewcza odzysku podana dla maksymalnego dopływu świeżego powietrza.
Pobór mocy wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza i sprężu 50 Pa.
Pobór mocy wentylatora wywiewnego podano z dopływem świeżego powietrza 30% i sprężu 50 Pa.
Moc nagrzewnicy wodnej podano dla temperatury otoczenia 30°C i temperatury wody 80/70°C.
Przepływ świeżego powietrza ustawiono fabrycznie, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Dostępny spręż wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza.
Dostępny spręż wentylatora wywiewnego podano dla 30% dopływu świeżego powietrza.
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Sprężarka

Obiegi chłodnicze

Czynnik chłodniczy

Wydajność osuszania

Skuteczność odzysku ciepła zimą

Odzyskana moc grzewcza zimą

Nominalny pobór mocy

Nominalny pobór prądu

Maksymalny pobór mocy

Maksymalny pobór prądu

Prąd rozruchowy

Zasilanie

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej

Nominalny przepływ nagrzewnicy wodnej

Straty na przepływie wody

Wentylatory nawiewne

Wentylatory wywiewne

Wydajność przepływu powietrza obiegowego

Wydajność przepływu powietrza zasysanego

Spręż recyrkulacyjny

Spręż na zasysaniu

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

Strona wysokiego ciśnienia (PS)

Wymiary (podstawa x głębokość x wysokość)

Masa
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4.1.3 RAMA 4
 
 

MODEL   350 450 580 

 Typ  scroll 

 nr 1 

 Typ  R410A 

 L/24h 358 452 581 

 % 70 

 W 27500 29000 35000 

 kW 4,8 5,7 8,7 

 A 8 10 15 

 kW 9,6 11,2 14,4 

 A 15 17 23 

 A 68 71 101 

 V / Ph / 
Hz 400 / 3~+N / 50 

 kW 26,5 27 

 m³/h 2,28 2,32 

 kPa 40 

 nr 1 

 nr 1 

 m³/h 3800 4000 4800 

 m³/h 0 - 2000 

 Pa 460 440 400 

 Pa 500 480 420 

 
bar-r 42 

 

mm 850 x 1682 x 1769 

 Kg 250 270 300 
 
 
Wydajność osuszania podana jest dla następujących warunków: 30°C 80% R.H. (bez dopływu świeżego powietrza).
Specyfikacje zasilania i poboru prądu podano dla następujących warunków: 30°C 80% R.H., 30% dopływ świeżego po-
wietrza.
Skuteczność odzysku ciepła podano dla następujących warunków powietrza zewnętrznego w zimie: -5°C / 80% R.H.;
powietrza wewnętrznego: 26°C / 60%R.H.; maks. dopływ świeżego powietrza. Wydajność odzysku ciepła wzrasta przy 
niższym dopływie świeżego powietrza.
Moc grzewcza odzysku podana dla maksymalnego dopływu świeżego powietrza.
Pobór mocy wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza i sprężu 50 Pa.
Pobór mocy wentylatora wywiewnego podano z dopływem świeżego powietrza 30% i sprężu 50 Pa.
Moc nagrzewnicy wodnej podano dla temperatury otoczenia 30°C i temperatury wody 80/70°C.
Przepływ świeżego powietrza ustawiono fabrycznie, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Dostępny spręż wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza.
Dostępny spręż wentylatora wywiewnego podano dla 30% dopływu świeżego powietrza. 

Sprężarka

Obiegi chłodnicze

Czynnik chłodniczy

Wydajność osuszania

Skuteczność odzysku ciepła zimą

Odzyskana moc grzewcza zimą

Nominalny pobór mocy

Nominalny pobór prądu

Maksymalny pobór mocy

Maksymalny pobór prądu

Prąd rozruchowy

Zasilanie

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej

Nominalny przepływ nagrzewnicy wodnej

Straty na przepływie wody

Wentylatory nawiewne

Wentylatory wywiewne

Wydajność przepływu powietrza obiegowego

Wydajność przepływu powietrza zasysanego

Spręż recyrkulacyjny

Spręż na zasysaniu

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

Strona wysokiego ciśnienia (PS)

Wymiary (podstawa x głębokość x wysokość)

Masa
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4.1.4 RAMA 5
 
 

MODEL   750 950 

 Typ  scroll 

 nr 1 

 Typ R410A 

 L/24h 760 955 

 % 70 

 W 51000 60000 

 kW 9,9 13,2 

 A 18 24 

 kW 19 22,7 

 A 31 37 

 A 155 205 

 V / Ph / 
Hz 400 / 3~+N / 50 

 kW 48 55 

 m³/h 4,13 4,73 

 kPa 36 38 

 nr 2 

 nr 1 

 m³/h 7000 8200 

 m³/h 0 - 6000 

 Pa 650 600 

 Pa 480 450 

 
bar-r 42 

mm 1400 x 2331 x 1950 

 Kg 350 400 

Wydajność osuszania podana jest dla następujących warunków: 30°C 80% R.H. (bez dopływu świeżego powietrza).
Specyfikacje zasilania i poboru prądu podano dla następujących warunków: 30°C 80% R.H., 30% dopływ świeżego po-
wietrza.
Skuteczność odzysku ciepła podano dla następujących warunków powietrza zewnętrznego w zimie: -5°C / 80% R.H.;
powietrza wewnętrznego: 26°C / 60%R.H.; maks. dopływ świeżego powietrza. Wydajność odzysku ciepła wzrasta przy 
niższym dopływie świeżego powietrza.
Moc grzewcza odzysku podana dla maksymalnego dopływu świeżego powietrza.
Pobór mocy wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza i sprężu 50 Pa.
Pobór mocy wentylatora wywiewnego podano z dopływem świeżego powietrza 30% i sprężu 50 Pa.
Moc nagrzewnicy wodnej podano dla temperatury otoczenia 30°C i temperatury wody 80/70°C.
Przepływ świeżego powietrza ustawiono fabrycznie, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Dostępny spręż wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza.
Dostępny spręż wentylatora wywiewnego podano dla 30% dopływu świeżego powietrza.

Sprężarka

Obiegi chłodnicze

Czynnik chłodniczy

Wydajność osuszania

Skuteczność odzysku ciepła zimą

Odzyskana moc grzewcza zimą

Nominalny pobór mocy

Nominalny pobór prądu

Maksymalny pobór mocy

Maksymalny pobór prądu

Prąd rozruchowy

Zasilanie

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej

Nominalny przepływ nagrzewnicy wodnej

Straty na przepływie wody

Wentylatory nawiewne

Wentylatory wywiewne

Wydajność przepływu powietrza obiegowego

Wydajność przepływu powietrza zasysanego

Spręż recyrkulacyjny

Spręż na zasysaniu

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

Strona wysokiego ciśnienia (PS)

Wymiary (podstawa x głębokość x wysokość)

Masa

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła



Instrukcja konserwacji, montażu i obsługi –  rev02  

 
 

 

27 - 38 

4.1.1 RAMA 6
 
 

MODEL   1100 1400 

 Typ  scroll 

 nr 2 

 Typ  R410A 

L/24h 1.120 1.380 

% 70 

W 80.000 90.800 

kW 15 18,1 

A 25,5 32 

kW 31 33,4 

A 49 56 

 A 132 197 

 V / Ph / 
Hz 400 / 3~+N / 50 

 kW 76 83 

 m³/h 6,53 7,13 

 kPa 47 55 

 nr 2 

 nr 2 

 m³/h 11.000 12.500 

 m³/h 0 / 
11.000 

0 / 
12.500 

 Pa 750 600 

 Pa 1050 950 

 
bar-r 42 

 

mm 2700 x 1950 x 2340 

 Kg 870 1060 
 
 
Wydajność osuszania podana jest dla następujących warunków: 30°C 80% R.H. (bez dopływu świeżego powietrza).
Specyfikacje zasilania i poboru prądu podano dla następujących warunków: 30°C 80% R.H., 30% dopływ świeżego po-
wietrza.
Skuteczność odzysku ciepła podano dla następujących warunków powietrza zewnętrznego w zimie: -5°C / 80% R.H.;
powietrza wewnętrznego: 26°C / 60%R.H.; maks. dopływ świeżego powietrza. Wydajność odzysku ciepła wzrasta przy 
niższym dopływie świeżego powietrza.
Moc grzewcza odzysku podana dla maksymalnego dopływu świeżego powietrza.
Pobór mocy wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza i sprężu 50 Pa.
Pobór mocy wentylatora wywiewnego podano z dopływem świeżego powietrza 30% i sprężu 50 Pa.
Moc nagrzewnicy wodnej podano dla temperatury otoczenia 30°C i temperatury wody 80/70°C.
Przepływ świeżego powietrza ustawiono fabrycznie, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Dostępny spręż wentylatora obiegowego podano dla nominalnego przepływu powietrza.
Dostępny spręż wentylatora wywiewnego podano dla 30% dopływu świeżego powietrza.
 
 

Sprężarka

Obiegi chłodnicze

Czynnik chłodniczy

Wydajność osuszania

Skuteczność odzysku ciepła zimą

Odzyskana moc grzewcza zimą

Nominalny pobór mocy

Nominalny pobór prądu

Maksymalny pobór mocy

Maksymalny pobór prądu

Prąd rozruchowy

Zasilanie

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej

Nominalny przepływ nagrzewnicy wodnej

Straty na przepływie wody

Wentylatory nawiewne

Wentylatory wywiewne

Wydajność przepływu powietrza obiegowego

Wydajność przepływu powietrza
zasysanego
Spręż recyrkulacyjny

Spręż na zasysaniu

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

Strona wysokiego ciśnienia (PS)

Wymiary (podstawa x głębokość x wysokość)

Masa

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
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4.2 KRZYWE WYDAJNOŚCI 

4.2.1 RAMA 2  

 
 

4.2.2 RAMA 3  

 
 

4.2.3 RAMA 44 

 
 

4.2.4 RAMA 5  
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4.3 SCHEMAT FUNKCJONALNY 
 
 
 

 
 
 
 
1 Sprężarka
2 Manometr wysokiego ciśnienia
3 Manostat wysokiego ciśnienia
4 Skraplacz
5 Filtr osuszacz
6 Wziernik cieczy
7 Elektrozawór
8 Zawór termostatyczny
9 Parownik
10 Manostat niskiego ciśnienia
11 Manometr niskiego ciśnienia
20 Wtórna nagrzewnica wodna [opcja]
21 3-drogowy zawór wody [opcja]
30 wentylator/wentylatory
 
  

1

5

6

8

21

2

11
7

20
P3

P10

4

9

30
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 5 OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
 

5.1 WYKRYWANIE USTEREK 
 
 
Na kolejnych stronach przedstawiono listę najpopularniejszych przyczyn mogących doprowadzić do blokady 
urządzenia lub nieprawidłowej pracy. Podziału dokonano zgodnie z łatwymi w rozpoznaniu objawami.

Wykonując czynności zasugerowane jako rozwiązanie problemu, należy
zachować ostrożność: zbyteczna pewność siebie może stanowić niebez-
pieczeństwo. 
Po zidentyfikowaniu usterki, zaleca się skontaktowanie z producentem 
lub wykwalifikowanym specjalistą. 

 
 
NR NIEPRAWIDŁOWOŚĆ   

1 Urządzenie
nie uruchamia się 

Brak zasilania urządzenia 
 

Sprawdź obecność zasilania na zaciskach
 

Brak zasilania płytki 
elektronicznej 

Sprawdź czy na zaciskach płytki dopływa
zasilanie 

Wystąpił alarm  
Sprawdź na interfejsie użytkownika sygnali-
zację alarmu. Usuń przyczynę i ponownie
uruchom urządzenie.  

2 Sprężarka
nie uruchamia się 

Zadziałanie wewnętrznego
zabezpieczenia termicznego 

Wyłącz zasilanie urządzenia, poczekaj
na schłodzenie sprężarki, ponownie załącz 
zasilanie i sprawdź czy urządzenie urucha-
mia się. Zidentyfikuj przyczynę zadziałania 
zabezpieczenia i usuń ją.  

Zadziałanie zabezpieczenia 
wysokiego ciśnienia 
w obiegu chłodniczym 

Odnieś się do usterki 4.  

Ustawione wartości temperatury
i wilgotności uniemożliwiają 
załączenie sprężarki 

Ustaw inne wartości 

3 Wentylator
pracuje za głośno 

Ustawiono za wysoki przepływ
powietrza  Sprawdź ustawiony przepływ powietrza

i w razie konieczności zredukuj go. 
Kanały za krótkie
lub wielokrotnie wygięte  Sprawdź kanały i w razie konieczności 

wykonaj je prawidłowo. 

4 Nieprawidłowo
wysokie ciśnienie 

Niewystarczający przepływ
powietrza  

Sprawdź czy wszystkie wentylatory
obracają się prawidłowo.   

Sprawdź czystość wymienników, sekcji 
odzysku ciepła i filtrów.  

 
  

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

ANALIZA MOŻLIWEJ PRZYCZYNY ŚRODKI ZARADCZE
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5.2 KONSERWACJA OKRESOWA 

5.2.1 WIDOK ROZSTRZELONY URZĄDZENIA
 

 
 

5.2.2 CZYSZCZENIE SEKCJI ODZYSKU CIEPŁA
 

5.2.3 CZYSZCZENIE / WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA
 
 
Otwórz panel zawierający filtry, zdemontuj je i umyj pod bieżącą wodą, zachowując ostrożność aby ich nie 
uszkodzić. Uszkodzony filtr należy wymienić.

Jest to bardzo istotne aby filtry ssące były zawsze zainstalowane w urzą-
dzeniu. Ich brak wpływa negatywnie na prawidłową pracę urządzenia.

  

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
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W przypadku zwykłej konserwacji okresowej 
wystarczy otworzyć panele, jak przedstawiono na 
rysunku, poprzez odkręcenie wkrętów, Od lewej 
dostępne są podzespoły: filtr powietrza wewnętrz-
nego, filtr powietrza zewnętrznego, sekcja odzy-
sku ciepła.

Otwórz właściwy panel i wyjmij podzespoły sekcji 
odzysku ciepła. Wyczyść je wodą lub sprężonym 
powietrzem, zachowując ostrożność aby ich nie 
uszkodzić.
Ponownie zamontuj je w urządzeniu.

 

OSTRZEŻENIE
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5.2.4 TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH
Aby zapewnić właściwą wydajność pracy urządzenia, zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych, zgodnie z po-
niższym harmonogramem.
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 6 DEMONTAŻ URZĄDZENIA  
 
Jeżeli konieczny będzie demontaż urządzenia, należy zastosować się do zaleceń: 
- wykwalifikowany personel powinien odzyskać czynnik chłodniczy i przekazać go do 

punktu zbiórki tego typu substancji niebezpiecznych; 
- olej smarujący sprężarek należy odzyskać i przekazać do właściwych punktów zbiórki; 
- konstrukcja i podzespoły, jeżeli nie nadają się do dalszego użytku należy rozmontować

i posegregować zgodnie z materiałem, z jakiego zostały wykonane: jest to szczególnie 
istotne w przypadku miedzi i aluminium.

 
Prosimy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami w celu usprawnienia zbiórki, demontażu i utylizacji 
oraz maksymalnie zredukować możliwy negatywny wpływ na środowisko.

- Jeżeli urządzenie lub jego część została zdemontowana, jego elementy 
nie powinny stwarzać zagrożenia.

 
W przypadku wymiany elementów poddanych demontażowi, konieczne jest odniesienie się do aktualnych
zaleceń. 

Należy pamiętać że obowiązkowe jest zapisanie ilości napełnionego czynnika oraz pozbycie się substancji 
niebezpiecznych w odpowiedni sposób.
Zbiórka specjalnych / toksycznych odpadów musi być przeprowadzona przez wyznaczony personel.
Demontaż specjalnych i toksycznych odpadów musi być przeprowadzony zgodnie z prawem obowiązującym
w kraju użytkownika. 
Demontaż urządzenia należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika.
Przed przystąpieniem do demontażu zwróć się o przegląd i raport do dedykowanej jednostki.
Złomowanie urządzenia należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika. 

Proces demontażu powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel.
 

 
 

 

6.1 OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

 

Podczas wykonywania czynności serwisowych należy zachować szczegól-
ną ostrożność aby zredukować do minimum ryzyka wycieku gazu.
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OSTRZEŻENIE

Przepisy prawa [CE 2037/00] dotyczące sposobu użytkowania substancji niszczących warstwę ozonową 
oraz gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany, potwierdzają zakaz wprowadzania gazów chłodniczych 
do środowiska: użytkownicy zobowiązani są go odzyskać i dostarczyć do sprzedawcy lub dedykowanego 
punktu zbiórki.
Czynnik chłodniczy R410A, pomimo że nie posiada właściwości niszczących warstwę ozonową, jest wymie-
niany pośród substancji odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Dlatego należy postępować zgodnie z tymi 
zaleceniami.

 

 

UWAGA 

 

OSTRZEŻENIE



rev02 – Instrukcja konserwacji, montażu i obsługi  

  
 

 

34 - 38 

 7 MONTAŻ  
 

7.1 WPROWADZENIE 

7.1.1 INSPEKCJA 
 

 

7.1.2 PODNOSZENIE I TRANSPORT

Przed unoszeniem urządzenia należy upewnić się,  że zostało ono solidnie
zamocowane, aby uniknąć przechylenia lub upadku z wysokości.
Nie wykorzystuj demontowanych paneli jako punktów zaczepienia.

 
 

7.1.3 ODPAKOWANIE

7.1.4 IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA
 
 
 

 
 

 
  

 
Model  

 Numer seryjny  
    Data produkcji   

    Kategoria PED / CE 97/23  
   Procedura zgodności  

   Maksymalna temperatura przechowywania [°C]  
   Maksymalna temperatura pracy [°C]   
  Minimalna temperatura pracy [°C].   

 Nominalna wydajność chłodnicza [kW]   

    Nominalna wydajność grzewcza [kW]  
 Czynnik chłodniczy [Ashrae 15/1992]  

  Ilość napełnionego czynnika [kg]  
   Masa po opróżnieniu [kg]    

 Zasilanie   
    Nominalny pobór mocy [kW]  
 
 

 Nominalny pobór prądu [A]      
  Maksymalny pobór prądu FLA [A]   

   Prąd rozruchowy LRA [A]   
  Schemat instalacji elektrycznej   

 Schemat układu chłodniczego    

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła

Po odebraniu urządzenia, należy sprawdzić: urządzenie opuściło fabrykę po dokładnym jego sprawdzeniu, 
uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić dostawcy, firmy transportowej i zapisać na liście przewozowym 
przed jego podpisaniem. Producent lub jego przedstawiciel powinni zostać niezwłocznie poinformowani o 
szczegółach usterki. Klient powinien wypełnić pisemny raport opisujący każde ewentualne uszkodzenie.

Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i unikać nagłych operacji podczas 
rozładunku i posadowienia urządzenia.
Transport wewnątrz należy przeprowadzić z zachowaniem ostrożności, a elementów urządzenia nie należy 
nigdy używać jako punktów wsparcia.

Opakowanie urządzenia należy ostrożnie zdjąć unikając wszelkich możliwych uszkodzeń. Opakowanie może 
być wykonane z drewna, papieru, nylonu i innych materiałów. Dobrą praktyką jest posegregowanie mate-
riałów opakowaniowych i dostarczenie ich osobno do utylizacji aby ograniczyć negatywny wpływ na środo-
wisko. 

 

OSTRZEŻENIE

Każde urządzenie posiada tabliczkę 
znamionową, umieszczoną na 
wewnętrznej stronie rozdzielnicy 
elektrycznej. Znajdują się na niej 
wszystkie informacje niezbędne do 
montażu, konserwacji i identyfikacji 
urządzenia.

Ponadto tabliczka zawiera nazwę 
modelu, numer seryjny, ilość 
napełnionego czynnika.
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7.2 MIEJSCE MONTAŻU 

Wybierając najbardziej odpowiednie miejsce montażu urządzenia i jego przyłączy, należy zastosować się do
poniższych zaleceń:
- wymiary rurek instalacji hydraulicznej i ich materiał; 
- układ instalacji elektrycznej; 
- dostęp serwisowy;  
- solidność punktów podstawy. 
 
Wszystkie modele SPR przeznaczone są do montażu wewnątrz.

Nie montuj urządzenia na zewnątrz i upewnij się, że nie jest narażone na
działanie czynników atmosferycznych, jak deszcz, grad, wilgotność i mróz.
 

 
Istotne jest zapewnienie pełnego dostępu do urządzenia.  
 
Montaż materiału tłumiącego wibracje dla każdego punktu wsparcia jest zalecany w celu uniknięcia przeno-
szenia dźwięku i wibracji.
 

7.3 PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE

7.3.1 PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE
 
Wykonując instalację hydrauliczną, istotne jest postępowanie zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Nie wykrzywiaj przyłączy osuszacza. Jednym kluczem zablokuj przyłącze, a dru-
gim dokręć połączenie.

 
Wykonaj połączenia bez bezpośredniego wyginania przyłączy hydraulicznych osuszacza, zablokuj przyłącze kluczem, a
drugim obróć nakrętkę mocowania przyłącza.
Połącz rurki złączkami elastycznymi aby uniknąć przenoszenia wibracji i skompensować rozszerzalność cieplną.

 
Istotne jest aby na wszystkich rurkach zainstalować następujące elementy: 
- zawór strefowy (jeżeli nie został już zamontowany w osuszaczu);
- wskaźniki temperatury i ciśnienia do standardowej konserwacji i regulacji. Regulacja ciśnienia pozwala na prawidłowe

funkcjonowanie naczynia wzbiorczego oraz zasygnalizowanie ewentualnego wycieku z instalacji;
- zawory przepustowe do oddzielenia urządzenia od instalacji hydraulicznej na czas serwisowania;
- siatkowy filtr metaliczny (na rurce wlotowej) z siatką o oczkach mniejszych niż 1 mm, dla ochrony wymiennika przed

typowymi zanieczyszczeniami rurek. Zalecenie to jest bardzo istotne zwłaszcza dla pierwszego uruchomienia.
- zawór odpowietrzający do montażu w wyższym punkcie obiegu hydraulicznego, w celu wykonania odpowietrzenia. 

Wewnętrzne rury wyposażone są w ręczne zawory odpowietrzające aby umożliwić odpowietrzenie miejscowe. Tę czyn-
ność należy wykonać po wyłączeniu zasilania;

- zawór spustowy i w razie konieczności taca ociekowa, aby umożliwić opróżnienie urządzenia na czas serwisowania;
- w przypadku zastosowań procesowych, zaleca się montaż wymiennika oddzielającego w celu uniknięcia zabrudzenia

głównego wymiennika.

Istotne jest aby wlot wody został podłączony do właściwego przyłącza, zgodnie z etykietą
“wlot wody”. W przeciwnym razie obieg wodny nie będzie zachowany, co doprowadzi do
nieprawidłowej pracy, blokady lub usterki urządzenia.
 

Wymiary i rozmieszczenie przyłączy hydraulicznych przedstawiono w tabeli wymiarów i na ogólnych rysunkach.

Obieg hydrauliczny należy wykonać w celu zapewnienia stałego, nominalnego prze-
pływu powietrza (+/-15%) w różnych warunkach pracy.
 

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
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7.3.2 PRZYŁĄCZE ODPŁYWU SKROPLIN
 
Zastosuj rurkę z gumy elastycznej, o średnicy wewnętrznej 16 mm.
W pompce skroplin dostępny jest syfon, wewnątrz urządzenia.
 

Nachylenie pompki skroplin powinno umożliwiać odpływ wody na ze-
wnątrz. 
W przeciwnym razie, nagromadzą się pęcherzyki wody i dojdzie do wycie-
ku. 

 
 
 

7.3.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalację należy podłączyć po odłączeniu zasilania.
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERCI

 
Otwórz rozdzielnicę elektryczną, doprowadź kabel zasilający i inne niezbędne przewody przez odpowiednie
otwory, wykonaj połączenia na zaciskach i podłącz włącznik rozłączający, następnie zamknij panel.

Instalacja uziemienia jest obowiązkowa. Instalator powinien podłączyć
przewód uziemienia do odpowiedniego zacisku w rozdzielnicy elektrycz-
nej, oznaczonego kolorem żółto-zielonym.

Instalacja elektryczna, przewody zasilające i zabezpieczenia należy wy-
konać zgodnie z załączonym schematem elektrycznym oraz na podstawie 
krajowych i międzynarodowych przepisów.

 
Należy zawsze odnosić się do schematu instalacji elektrycznej. 
Powyższe wskazówki są jedynie ogólnymi informacjami i nie wystarczą do wykonania instalacji elektrycznej
urządzenia.
 
 

7.4 PIERWSZE URUCHOMIENIE
 
Przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia, upewnij się że wszystkie panele zewnętrzne zostały do-
kładnie zamknięte. W celu przeprowadzenia pierwszego uruchomienia, postępuj zgodnie z poniższymi wska-
zówkami. 

Sprawdź czy wszystkie połączenia (hydrauliczne, elektryczne i wentylacyj-
ne) zostały prawidłowo wykonane i wszystkie wskazówki oznaczone na
etykeitach, instrukcji użytkownika i na schematach elektrycznych zostały 
uwzględnione.

 
Sprawdź czy zawory układu chłodniczego, jeżeli są dostępne, zostały otwarte i czy instalacja hydrauliczna
jest napełniona, bez zalegającego powietrza, stopniowo po otwarciu urządzeń przepływowych w górnej czę-
ści urządzenia. 
Upewnij się, że nie wystąpiły żadne wycieki wody.

Wszystkie urządzenia dostarczane są z interfejsem użytkownika, umożliwiającym sterowanie pracą urządze-
nia.

 
 

 
 
  

SPR - Basenowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła 
z wysokowydajnym systemem odzysku ciepła

OSTRZEŻENIE

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Instrukcja konserwacji, montażu i obsługi –  rev02  

 
 

 

37 - 38 

7.5 PRZEPŁYW, DYSTRYBUCJA I ODPROWADZANIE POWIETRZA 

7.5.1 KALIBRACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA Z OPCJONALNYM ACF 

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w opcjonalny moduł ACF (automatyczna kon-
trola przepływu powietrza), kalibracja osuszacza jest zbędna.
 

Dzięki zastosowaniu tej opcji, zawierającej dwa przetworniki wraz z ich aplikacjami, urządzenie automatycz-
nie ustawi wydajność nawiewu na podstawie wartości nominalnych, zgodnie z tabelami danych technicznych
(patrz poprzednie strony); jest jednak zwiększenie lub zmniejszenie tej wartości w celu ustawienia innej 
wydajności.
 

7.5.2 KALIBRACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA BEZ OPCJONALNEGO ACF

Jeżeli opcja ACF nie jest dostępna, zaleca się wykonanie pomiaru zasysanego po-
wietrza wewnetrznego i zewnetrznego w celu wykonania prawidłowej kalibracji
wentylacji. 
 

Jeżeli wskaźniki są 10% wyższe lub niższe od wartości wskazanych w naszych tabelach danych technicznych, konieczne
jest zmodyfikowanie prędkości na interfejsie użytkownika. Funkcja ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. 

Zaleca się prawidłową kalibrację urządzenia: dlatego zalecane jest wykonanie tej
czynności przez wykwalifikowany personel (niezbędny anemometr).
 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• zmierz przepływ powietrza w punkcie 2 (wlot powietrza z pomieszczenia) i zmodyfikuj prędkość wentylatora wy-
wiewnego (B), w celu uzyskania jak najbardziej zbliżonej wartości świeżego powietrza, wymaganej przy zama-
wianiu urządzenia;

• 
• 

prędkość wentylatora wywiewnego (B) została wyregulowana;
naciskaj przycisk ENTER aż pulsujący kursor powróci w lewy górny narożnik;
naciśnij przycisk ESC aby powrócić do ekranu instalatora;
naciśnij przycisk ESC aby powrócić do ekranu głównego.

• 
• 

 

7.5.3 INSTALACJA KANAŁÓW
 

Wlot powietrza zewnętrznego oraz wylot powietrza przeznaczone są do podłączenia kanałów. 
 
W celu podłączenia kanałów do wlotu powietrza wewnętrznego i nawiewanego powietrza, użyj przyłączy z kształtka-
mi o wymiarach otworów zewnętrznych.

A 

B 
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Na głównym ekranie naciśniju przycisk PRG;
przejdziesz do ekranu hasła;
wprowadź hasło 005 i naciśnij ENTER;
przejdziesz do ekranu instalatora;
naciskając przycisk W DÓŁ przejdź do menu 
CALIBRATION i naciśnij przycisk ENTER;
przejdziesz do ekranu kalibracji;
naciskaj przycisk ENTER aż przejdziesz do 
wartości którą chcesz zmodyfikować;
przepływ powietrza można zmodyfikować za 
pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ;
zmierz przepływ powietrza punkcie 1 (wlot 
powietrza zewnętrznego) i zmodyfikuj pręd-
kość wentylatora nawiewnego (A), w celu 
uzyskania jak najbardziej zbliżonej wartości 
nominalnego przepływu powietrza, podanej 
w tabeli danych technicznych;
wentylator powietrza nawiewanego (A) został 
wyregulowany;
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