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WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszy podręcznik użytkownika jest głównym dokumentem eksploatacyjnym, który jest 
przeznaczony do zapoznania personelu technicznego i eksploatacyjnego. Podręcznik użytkownika 
zawiera informacje o przeznaczeniu, konstrukcji, zasadzie działania, projektowaniu i instalacji produktu 
(produktów) Dalap ZEPHIR LUX i wszystkich jego (ich) wersji.

Personel techniczny i serwisowy musi posiadać wiedzę techniczną i praktyczną w zakresie systemów 
wentylacyjnych i wykonywać pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy i normami budowlanymi 
obowiązującymi w miejscu instalacji.

Podczas montażu wyrobu trzeba przestrzegać zaleceń podanych w podręczniku oraz wymagań 
wszystkich odpowiednich lokalnych i krajowych norm i standardów. Wszelkie czynności związane z 
podłączeniem, nastawieniem, obsługą, lub naprawą wyrobu można przeprowadzać tylko z 
odłączonym zasilaniem z sieci el.

Serwis i montaż mogą przeprowadzać osoby uprawnione do indywidualnej pracy na 
urządzeniach elektrycznych do 1000V po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.

Przed instalacją wyrobu należy upewnić się, że nie jest w widoczny sposób uszkodzony wirnik, osłona i 
kratka i że w osłonie wyrobu nie ma żadnych obcych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić łopatki 
wirnika. Podczas montażu wyrobu nie zapobiegać działaniu sił na obudowę! Odkształcenie obudowy 
wentylatora może spowodować zablokowanie silnika i nadmierny hałas.

Nie używać wyrobu do innych celów, niż podane, nie przeprowadzać jakichkolwiek przeróbek lub 
modyfikacji.

Wyrób nie może być narażony na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, 
słońce, itd.).

Przepompowywane powietrze nie może zawierać pyłu lub innych twardych zanieczyszczeń, lepkich 
substancji i włóknistych materiałów.

Nie używać wyrobu, jeżeli transportowane medium zawiera substancje łatwopalne lub pary, na 
przykład alkohol, benzynę, insektycydy, itd.

Dla efektywnego funkcjonowania wyrobu jest konieczne zapewnienie odpowiedniego dopływu 
świeżego powietrza do pomieszczenia. Nie zakrywać ani nie blokować otworów ssania ani wydechu, 
aby był zapewniony efektywny przepływ powietrza.

Wewnętrzny wentylator rewersyjny z regeneracją energii
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Nie siadać na wyrób i nie kłaść na nim przedmiotów.

Informacje podane w niniejszym podręczniku są prawidłowe w czasie przygotowania dokumentu. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian właściwości technicznych,, designu lub parametrów 
swoich wyrobów, kiedykolwiek w wyniku najnowszego rozwoju technicznego.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przenoszona lub zapisana w systemie 
wyszukiwania, lub przetłumaczony na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody 
producenta.

UWAGA! Tak samo, jak w przypadku innych domowych urządzeń elektrycznych, używając tego 
wyrobu trzeba przestrzegać następujących podstawowych zasad:

• nigdy nie dotykać wyrobu mokrymi lub wilgotnymi rękami;

• nigdy nie dotykać wyrobu boso.

Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (łącznie z dziećmi) o obniżonej sprawności 
fizycznej, zmysłowej lub psychicznej i bez dostatecznego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli nie są pod 
nadzorem lub nie są pouczone o używaniu urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo.

Dzieci muszą być pod nadzorem, aby uniemożliwić bawienie się urządzeniem.

Podłączenie do sieci musi być przeprowadzone z użyciem urządzenia odłączającego z rozłączeniem 
styków wszystkich biegunów, które zapewni całkowite odłączenie w warunkach przepięcia kategorii III 
u jest wbudowane do stałej instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami urządzeń elektrotechnicznych.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia kabla zasilającego, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis 
kliencki, lub podobnie wykwalifikowany personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej przed usunięciem ochrony.

Muszą być zastosowane środki bezpieczeństwa, aby zapobiec wstecznemu przepływowi gazów do 
pomieszczenia z otwartych kominów lub urządzeń spalających paliwo.

PO UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI WYRÓB NALEŻY ODDAĆ DO 
SEGREGOWANEGO ODPADU. NIE LIKWIDOWAĆ WYROBU Z 

NIESEGREGOWANYM ODAPDEM KOMUNALNYM.
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SPOSÓB UŻYCIA

Nazwa Liczba

Jednostka pokojowa wentylatora 1 szt.

Rura teleskopowa 1 szt.

Rekuperator z kompletnymi filtrami 1 szt.

Zewnętrzna osłona 1 szt.

Pilot zdalnego sterowania 1 szt.
Kartonowy szablon 1 szt.

Uszczelka izolacyjna 1 szt.

Montażowy element mocujący 2 opakowania

Kliny montażowe 1 komplet

Instrukcja użytkowania 1 szt.

Instrukcja montażu osłony 1 szt.
Skrzynia opakowaniowa 1 szt.

ZESTAW DOMOWY 

Wentylator jest skonstruowany tak, aby zapewniał nieprzerwaną mechaniczną wymianę powietrza w 
domach, biurach, hotelach, kawiarniach, salach konferencyjnych i innych pomieszczenia użytkowych i 
publicznych. Wentylator posiada ceramiczny regenerator, który umożliwia dostarczanie świeżego 
filtrowanego powietrza z regeneracją energii cieplnej z odprowadzanego powietrza.

Wentylator jest przeznaczony do instalacji na ścianach obwodowych i działowych.

Jednostka jest skonstruowana do racy ciągłej.
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Model wentylatora Dopuszczalna grubość ściany [mm]

Dalap ZEPHIR LUX 240 – 425

DANE TECHNICZNE

213

57 80

240

Grubość ściany

Temperatura w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowana wewnętrzna jednostka wentylatora, musi być 
w zakresie od +1 °C do +40 °C z wilgotnością względną do 65 % (bez skraplania). Jeżeli warunki 
używania wentylatora przekraczają limity, wyłączyć wentylator. Zapewnić doprowadzenie świeżego 
powietrza oknami.

Temperatura transportowanego powietrza powinna być w zakresie od -20 °C do +40 °C.

Jednostka jest klasyfikowana jako urządzenie elektryczne klasy II.

Stopień ochrony przed dostępem do niebezpiecznych części i wodą: IP22.

Konstrukcja wentylatora jest nieustannie ulepszana, dlatego niektóre modele mogą się nieznacznie 
różnić od modeli opisanych w niniejszej instrukcji.

Teleskopowa konstrukcja przewodu wentylacyjnego umożliwia nastawienie jego długości bez 
mechanicznego cięcia. Grubość ściany, w której może być zainstalowany wentylator w zależności od 
użytej kratki zewnętrznej, jest podana w poniższej tabeli.

Dane techniczne konkretnego modelu są podane na obudowie jednostki.

Wymiary gabarytowe i przyłączeniowe zewnętrznej obudowy, długość króćca A i sposób montażu 
wyciągu jest podany w jego instrukcji montażowej.

Wymiary panelu przedniego są podane na poniższym rysunku.
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ZASADA KONSTRUKCJI I DZIAŁANIA

Wskaźnik pracy wentylatora

Odbiornik sygnału IR i czujnik świetlny

Otwory czujnika wilgotności

Wskaźnik wymiany filtra

Wentylator składa się z jednostki wewnętrznej z dekoracyjnym panelem przednim, teleskopowego 
przewodu wentylacyjnego i zewnętrznej kratki wentylacyjnej. W wewnętrznym przewodzie 
teleskopowym są zainstalowane dwa filtry, dwie kierownice powietrza i Ceramiczny regenerator. Filtry 
powietrza są przeznaczone do oczyszczania doprowadzanego powietrza i zapobiegają przenikaniu 
obcych przedmiotów do wymiennika ciepła i wentylatora.

Ceramiczny regenerator wykorzystuje energię cieplną odprowadzanego powietrza do ogrzewania 
doprowadzanego powietrza. Kabel położony wewnątrz regeneratora służy też do wyciągania 
regeneratora z przewodu wentylacyjnego. Wymiennik ciepła jest izolowany cieplnie specjalnym 
materiałem izolacyjnym. Zewnętrzna kratka wentylacyjna służy do zapobiegania bezpośredniemu 
przenikaniu wody i innych przedmiotów do wentylatora.

Ceramiczny regenerator
Zapewnia wykorzystanie energii cieplnej 

odprowadzanego powietrza do 
ogrzewania doprowadzanego powietrza.

Jednostka wentylatora 
Wytwarza przepływ powietrza 
przez obracanie się wentylatora. 
Posiada dekoracyjną kratkę, która 
chroni wentylator przed obcymi 
przedmiotami przenikającymi ze 
strony pomieszczenia. Jednostka 
wentylatora posiada 
automatyczne żaluzje, które 
otwierają się, kiedy wentylator 
pracuje i zamykają się, kiedy 
wentylator jest wyłączony, co 
zapobiega odwrotnemu 
przepływowi powietrza.

Wewnętrzny przewód wentylacyjny
Wewnętrzna część rury teleskopowej. Przewód zewnętrzny

Zewnętrzna część 
rury teleskopowej.

Jednostka podstawy
Służy jako puszka 
instalacyjna do instalacji 
wentylatora na ścianie i 
podłączenia wentylatora 
do sieci

Kierownica 
powietrza
Zapobiega 
turbulencjom 
wewnątrz 
wentylatora.

Filtr
Oczyszcza powietrze 
przepływające przez 

wentylator od pyłu i obcych 
przedmiotów, oraz 

zapobiega zanieczyszczeniu 
regeneratora.

Zapewniają kontakt czujnika wilgotności z 
pow ie t r zem w  ce lu  mon i t o rowan ia 
wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Wskazuje stan roboczy wentylatora.

Sygnalizuje potrzebę wymiany filtra.

Służy do odbioru sygnału z pilota zdalnego sterowania i do pomiaru 
intensywności oświetlenia dla włączenia/wyłączenia trybu nocnego.

URZĄDZENIE WENTYLACYJNE
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Wentylator ma cztery tryby wietrzenia:

• Pasywny przepływ powietrza – żaluzje są otwarte, wentylator nie pracuje.

• Doprowadzenie powietrza – wentylator dostarcza świeże powietrze do pomieszczenia.

• Wietrzenie – wentylator zapewnia odprowadzanie lub doprowadzanie powietrza z nastawionymi 
obrotami w zależności od pozycji mostka Cn7.

• Rekuperacja – wentylator pracuje w trybie rewersyjnym z regeneracją ciepła i wilgotności.

W trybie regeneracji wentylator pracuje w dwóch cyklach, każdy 70 sekund.

Cykl I. Z pomieszczenia jest odciągane ciepłe zużyte powietrze. Przepływając przez regenerator 
ogrzewa i nawilża regenerator przekazując do 90% energii cieplnej. Jak tylko ceramiczny regenerator 
nagrzeje się, w ciągu 70 sekund wentylator przełączy się do trybu doprowadzania powietrza.

Cykl II. Świeże powietrze z zewnątrz przepływa przez ceramiczny regenerator, odbiera nagromadzoną 
wilgotność i ogrzewa się na temperaturę pomieszczenia. W ciągu 70 sekund, kiedy ceramiczny 
regenerator ochłodzi się, wentylator przełączy się do trybu odprowadzania powietrza i cykl się 
powtarza.

Jednostka wewnętrzna posiada automatyczne żaluzje. Podczas pracy wentylatora automatyczne 
żaluzje otwierają się i umożliwiają swobodny przepływ powietrza przez wentylator. Automatyczne 
żaluzje zamkną się 2 minuty po wyłączeniu wentylatora.

Wentylator jest wyłączony — 
automatyczne żaluzje są zamknięte

Wentylator jest włączony — 
automatyczne żaluzje są otwarte
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Klin montażowy

INSTALACJA I NASTAWIENIE

1. Przygotować okrągły otwór w ścianie obwodowej. Wielkość otworu jest podana na poniższym 
rysunku.
W ramach przygotowania otworów montażowych zaleca się przygotowanie ułożenia kabla 
zasilającego i innych potrzebnych kabli. Z pomocą dostarczonego kartonowego szablonu zaznaczyć w 
przybliżeniu pozycje otworów na przewód wentylacyjny i kable.

2. Włożyć rurę wentylacyjną do ściany. Dla ułatwienia instalacji użyć klinów montażowych, które są 
częścią dostawy. Koniec rury musi wystawać na wymiar A, który umożliwia instalację zewnętrznej kratki 
wentylacyjnej. Odległość A jest podana w instrukcji instalacji kratki wentylacyjnej.

Włożyć rurę wentylacyjną do ściany według rysunku 
po lewej stronie. Instalować rurę wentylacyjną z 
minimalnym nachyleniem 3 mm w dół w kierunku na 
zewnątrz.

Na zewnętrznej stronie ściany koniec rury 
wentylacyjnej musi wystawać tak, aby umożliwiała 
instalację zewnętrznej kratki wentylacyjnej.

Wymiar jest podany w instrukcji instalacji odciągu. 
Długość przewodu wentylacyjnego można zmienić 
przed i po jego umocowaniu w ścianie. W pierwszym 
przypadku obliczyć potrzebną długość przed 
montażem a w drugim przypadku trzeba mieć 
dostateczny dostęp do ucięcia przewodu na 
potrzebną długość.

Szczeliny między ścianą i 
otworem wypełnić pianką 

montażową.

ø 180

PRZED MONTAŻEM WYROBU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z 
PODRĘCZNIKIEM UŻYTKOWNIKA.

NIE BLOKOWAĆ PRZEWODU WENTYLACYJNEGO INSTALOWANEJ 
JEDNOSTKI PYŁEM, ZASŁONAMI, ŻALUZJAMI TEKSTYLNYMI, ITP., 

PONIEWAŻ UNIEMOŻLIWIAJĄ CYRKULACJĘ POWIETRZA W 
POMIESZCZENIU.

8 mm

min
3 mm
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Jednostka wentylacyjna

Filtr

Kierownica powietrza

Ceramiczny wymiennik 

Filtr

3. Usunąć płytę montażową w celu uzyskania dostępu do płyty sterowniczej. Jest konieczne 
podłączenie wentylatora do zasilania i podłączenie innych wentylatorów, jak jest podane w części 
„Podłączenie do sieci elektrycznej“.
W celu zdemontowania płyty montażowej wykręcić cztery wkręty samogwintujące według rysunku 
poniżej. Następnie ostrożnie odłączyć płytę montażową od jednostki odepchnąć w bok w celu 
uzyskania dostępu do płyty sterowniczej. Należy przy tym unikać gwałtownych ruchów, aby nie doszło 
do uszkodzenia przewodów między płytą sterowniczą i płytą montażową. Odłączyć płytę montażową 
od jednostki wentylacyjnej odłączając dwa złącza.
Zamontować jednostkę płyty montażowej w odwrotnej kolejności. Kable instalować ostrożnie.

4. Z pomocą załączonego kartonowego szablonu zaznaczyć otwory do umocowania wentylatora 
według rysunku poniżej. Wywiercić otwory i włożyć kołki rozporowe. Zamontować jednostkę płyty 
montażowej na ścianie i wkładając uszczelnienie pod nią umocować jednostkę wkrętami z zestawu 
montażowego. Zamontować płytę montażową z powrotem ze złączami na miejscu i umocować ją 
czterema śrubami.

5. Zamontować kierownicę powietrza, filtr, ceramiczny regenerator, jeszcze jeden filtr u jeszcze jedną 
kierownicę powietrza do rury teleskopowej. Następnie zainstalować jednostkę wentylacyjną na 
jednostkę płyty montażowej.

Oprzeć szablon montażowy o 
zaznaczyć cztery otwory na 
kołki rozporowe i otwory na 

kabel.

Wyjąć szablon montażowy,
wywiercić otwory i włożyć 

kołki rozporowe

Oprzeć płytę montażową 
o ścianę i przykręcić ją 

do ściany.

Kierownica powietrza
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PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

L
N

L

N

1~100-230 V 50/60 Hz

Powietrze

Wentylator jest przeznaczony do zasilania jednofazowym prądem przemiennym 1~100-230 V 50/60 
Hz. Podłączyć wentylator do sieci elektrycznej przez zewnętrzny automatyczny rozłącznik 
zabezpieczający wbudowany do stałej instalacji elektrycznej.
Kabel zasilający jest podłączony do górnej listwy zaciskowej.

Nastawienie trybu wietrzenia
Kierunek przepływu powietrza w trybie wietrzenia określa pozycja 
mostka na płycie sterowniczej.
Płytka drukowana regulatora jest umieszczona wewnątrz jednostki 
wentylacyjnej.

Mostki do nastawienia
trybu wietrzenia.

Odprowadzanie
powietrza

PRZED PODŁĄCZENIEM WYROBU DO SIECI ELEKTRYCZNEJ UPEWNIĆ SIĘ, 
ŻE SIEĆ JEST ODŁĄCZONA!

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ MOŻE PRZEPROWADZAĆ 
WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY ELEKTRYK UPRAWNIONY DO 

SAMODZIELNEJ PRACY NA URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH DO 1000V, 
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z NINIEJSZYM PODRĘCZNIKIEM UŻYTKOWNIKA.

WARTOŚCI ZNAMIONOWE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH WYROBU SĄ 
PODANE NA TABLICZCE FABRYCZNEJ.

JAKIEKOLWIEK ZMIANY PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO SĄ 
ZABRONIONE I POWODUJĄ STRATĘ GWARANCJI.
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1~100-230 V
50/60 Hz

Pierwszy wentylator Drugi wentylator

1~100-230 V
50/60 Hz

Połączenie szeregowe kilku wentylatorów

Jeżeli wentylatory są połączone szeregowo, wszystkie wentylatory są sterowane przez pierwszy 
wentylator i z pomocą pilota zdalnego sterowania.

W celu połączenia szeregowego wentylatorów należy połączyć zaciski sterowania kablem według 
poniższego rysunku. W taki sam sposób należy połączyć drugi wentylator z trzecim, itd.

2Do połączenia należy użyć ekranowanego kabla o przekroju przewodu minimalnie 0,25 mm  (nie 
wchodzi w zakres dostawy).

Jeżeli wentylatory są połączone szeregowo, każdy z nich musi być zasilany samodzielnie.
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OBSŁUGA

Regulator obrotów

Przełącznik trybu pracy 

Wentylator obsługuje się z pomocą pilota lub przycisków umieszczonych na obudowie wentylatora 
(patrz rysunek poniżej)

Obsługa przyciskami na obudowie wentylatora ma ograniczone możliwości: można włączać tylko drugi 
i trzeci bieg i można nastawić trzy z czterech trybów wietrzenia. Pilot zdalnego sterowania ma więcej 
możliwości obsługi. Gwarantowany zasięg pilota zdalnego sterowania wynosi 4,5 - 5,5 m. Odbiornik IR 
jest umieszczony w dolnej części obudowy wentylatora. Trzeba to uwzględniać używając pilota 
zdalnego sterowania.

Wentylator zapamiętuje aktualny tryb pracy i w razie przerwy w dostawie energii po wznowieniu 
dostawy powraca do niego.

Trzeci bieg

Drugi bieg

Tryb wietrzenia - Wentylator pracuje bądź w trybie odprowadzania 
powietrza lub doprowadzania niezależnie od pozycji mostka Cn7.

Tryb regeneracji - W trym trybie pracy wentylator przełącza się z trybu 
doprowadzania powietrza do trybu odprowadzania co 70 sekund. 
Regeneracja ciepła przebiega w trym trybie pracy.

Pilot zdalnego 

Tryb doprowadzania - Wszystkie podłączone wentylatory pracują w 
trybie doprowadzania powietrza niezależnie od pozycji mostka Cn7.

*Przy połączeniu szeregowym wentylatory pracują w zależności od pozycji mostka do nastawienia trybu wietrzenia na płycie 
sterowniczej. 

Wybór prędkości

Włączenie/ wyłączenie wentylatora

Wietrzenie*
Wentylator pracuje bądź w trybie odprowadzania 
powietrza lub doprowadzania powietrza z 
wybranymi obrotami w zależności od pozycji 
mostka Cn7.

Nastawienie punktu wilgotności

Tryb nocny
Wentylator w nocy przełączy się na pierwszy 
bieg.

Doprowadzenie powietrza
Wentylator nieprzerwanie doprowadza świeże 
powietrze do pomieszczenia niezależnie od 
pozycji mostka Cn7).

Regeneracja ciepła
Wentylator przełącza między trybem 
doprowadzania i odprowadzania powietrza co 
70 sekund z regeneracją ciepła. W tym trybie 
pracy przebiega regeneracja ciepła.

Wentylator wyłączony - Wentylator nie działa. Żaluzje są 
zamknięte.

Pasywne doprowadzenie powietrza
Żaluzje są otwarte, wentylator nie 
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WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE

Nastawienie progu wilgotności  45 %

Nastawienie progu wilgotności  55 %

Nastawienie progu wilgotności 65 %

FUNKCJA REGULACJI WILGOTNOŚCI MOŻE BYĆ WŁĄCZANA TYLKO Z POMOCĄ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA!

Kontrola wilgotności jest przeprowadzana tylko w trybie regeneracji pod warunkiem, że jest włączona 
kontrola wilgotności z pomocą jednego z przycisków.
W trybie regulacji wilgotności mierzy czujnik wilgotności w wentylatorze wilgotność powietrza 
odprowadzanego z pomieszczeń i reguluje obroty wentylatora w zależności od różnicy między 
nastawionym progiem wilgotności i wilgotnością w pomieszczeniu. Jeżeli wilgotność wewnętrzne jest 
bliska nastawionego zakresu lub ma nieznaczne odchyłki, wentylator pracuje na drugim biegu. Jeżeli 
wilgotność wewnętrzna jest powyżej nastawionej wartości, wentylator przełączy się na trzeci bieg. 
Jeżeli wilgotność wewnętrzna jest poniżej nastawionej wartości, wentylator przełączy się na pierwszy 
bieg.

5. Kontrola wilgotności

4. Tryb pracy
 

Tryb pasywny doprowadzania powietrza. Pomieszczenie jest wietrzone w naturalny sposób, 
wentylator jest wyłączony.

Tryb doprowadzania powietrza. Powietrze jest doprowadzane do pomieszczenia z nastawionymi 
obrotami. Wszystkie podłączone wentylatory pracują w trybie doprowadzania powietrza niezależnie od 
pozycji mostka Cn7.

Tryb wietrzenia. Powietrze jest odprowadzane (nastawienie fabryczne) lub doprowadzane z wybranymi 
obrotami. Wszystkie wentylatory połączone szeregowo pracują w zależności od pozycji mostka Cn7.

Tryb regeneracji. Wentylator pracuje 70 sekund w trybie doprowadzania powietrza i 70 sekund w trybie 
odprowadzania powietrza. W tym trybie pracy przebiega też regeneracja ciepła.

Pierwszy bieg 

Drugi bieg 

3. Przełączanie biegów

1. . Włączenie/ wyłączenie wentylatora

2. Tryb nocny

Jeżeli jest aktywny tryb nocny, wentylator przełączy się na pierwszy bieg w ciemnej części dnia, kiedy światło jest 
wyłączone. Włączenie trybu nocnego potwierdza długi sygnał dźwiękowy. Wyłączenie trybu nocnego potwierdza 
krótki sygnał dźwiękowy.

Ustawić przełącznik obrotów w pozycji     a przełącznik trybu pracy w pozycji       , aby była możliwa 

zdalna obsługa jednostki wentylacyjnej.

OBSŁUGA Z POMOCĄ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Trzeci bieg
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Filtr

Kierownica powietrza

Kierownica powietrza

Ceramiczny wymiennik 

Filtr

UTRZYMANIE TECHNICZNE

Na bloku regeneratora może się gromadzić kurz 
również w przypadku regularnego utrzymania filtrów.

• Dla zachowania wysokiej sprawności wymiany ciepła 
jest konieczne regularne czyszczenie regeneratora.

• Regenerator musi być co najmniej raz w roku 
czyszczony odkurzaczem.

Czyścić filtry według potrzeby, ale minimalnie 3x w roku.

• Po upływie nastawionej liczby godzin pracy silnika 
(standardowe nastawienie fabryczne to 90 dni) 
zacznie świecić kontrolka wymiany filtra na spodniej 
stronie jednostki wentylatora. Kontrolka informuje o 
konieczności wyczyszczenia lub wymiany filtra.

• Umyć filtry, wysuszyć je całkowicie i zainstalować z 
powrotem do rury.

• Jest dozwolone czyszczenia z pomocą odkurzacza.

• Żywotność filtra wynosi 3 lata.

• W celu zakupienia nowych filtrów należy się zwrócić 
do sprzedawcy wentylatora.

1. Zdemontować jednostkę wentylacyjną.

2. Zdemontować kierownicę powietrza.

3. Wyjąć filtr przed regeneratorem.

4. Wyciągnąć kabel regeneratora i wyjąć regenerator z 
rury wentylacyjnej.

5. Wyciągać regenerator ostrożnie, aby nie doszło do 
jego uszkodzenia.

6. Wyjąć filtr za regeneratorem.

1. Wymiennik ciepła i utrzymanie �ltra (3-4 razy w roku).

UTRZYMANIE TECHNICZNE WYROBU JEST DOZWOLONE TYLKO PO JEGO 
ODŁĄCZENIU OD SIECI.

PRZED USUNIĘCIEM OCHRONY SKONTROLOWAĆ, CZY WYRÓB JEST 
ODŁĄCZONY OD ZASILANIA.
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Utrzymanie wentylatora polega na regularnym czyszczeniu powierzchni od pyłu i wymianie filtrów.
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+
CR2025
   3V

+
CR2025
   3V

Po dłuższym używaniu wymienić baterie w pilocie 
zdalnego sterowania.

Brak reakcji wentylatora na naciskanie przycisków pilota 
nie oznacza konieczności wymiany baterii.

Typ baterii – Cr2025.

W celu wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania 
należy otworzyć pokrywę schowka na baterię w spodniej 
części pilota.

Wymienić baterię i zamknąć schowek z nową baterią.

Wyjąć jednostkę wentylatora Oczyścić łopatki 

Wyjąć jednostkę wentylacyjną i wyczyścić łopatki 
wentylatora.

Usunąć kurz z pomocą miękkiej szczotki, 
ściereczki lub odkurzacza.

Nie używać do czyszczenia wody, ściernych 
środków czyszczących, rozpuszczalników, 
ostrych przedmiotów.

Łopatki wirnika trzeba czyścić raz w roku.

W celu przeprowadzenia resetu licznika godzin pracy po instalacji filtrów i regeneratora do wentylatora 
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez czas 10 sekund. Czerwona kontrolka sygnalizująca 
zanieczyszczony filtr powinna zgasnąć.

2. Utrzymanie wentylatora jednostki wentylacyjnej (1x w roku).

3. Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania (w razie potrzeby).
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MOŻLIWE USTERKI I ICH USUWANIE

ZASADY TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

USUWANIE USTEREK

• Przechowywać wyrób w oryginalnym kartonie, w suchym zamkniętym pomieszczeniu o 
temperaturze w zakresie +5 ̊ C...+40 ̊ C i wilgotności względnej powietrza do 70%.

• W pomieszczeniach magazynowych nie mogą występować agresywne pary i chemikalia, które 
powodują korozję, uszkadzają izolację i deformują uszczelki.

• Do manipulacji i magazynowania używać odpowiednich urządzeń dźwignicowych, aby nie doszło do 
uszkodzenia urządzenia.

• Przestrzegać wymagań dotyczących manipulacji z danym rodzajem ładunku.

• Jednostka może być transportowana w oryginalnym opakowaniu jakimkolwiek środkiem transportu 
pod warunkiem, że jest zapewniona odpowiednia ochrona przed deszczem i uszkodzeniem 
mechanicznym. Wyrób można transportować tylko w zabezpieczonej pozycji.

• Podczas załadunku i rozładunku unikać uderzeń i innej niewłaściwej manipulacji.

• Przed pierwszym uruchomieniem po transporcie w niskich temperatura zostawić urządzenie w 
temperaturze pokojowej przez czas minimalnie 3-4 godzin.

PRZESTRZEGAĆ WYMAGAŃ PODANYCH W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 
UŻYTKOWNIKA DLA ZAPEWNIENIA DŁUGOTWAŁEJ NIEZAWODNEJ 

EKSPLOATACJI WYROBU

REKLAMACJE W OKRESIE GWARANCJI MOGĄ BYĆ PRZYJĘTE PO 
PRZEDŁOŻENIU WYROBU, KARTY GWARANCYJNEJ, DOKUMENTU 

SPRZEDAŻY Z WPISANĄ DATĄ SPRZEDAŻY

90

Po włączeniu jednostki 
wentylator nie uruchomi się.

Rozłączanie rozłącznika 
zabezpieczającego po włącze-

niu jednostki wentylacyjnej.

Obniżony przepływ 
powietrza.

Podwyższony hałas, 
wibracje

Jednostka nie jest podłączona do sieci.

Silnik jest zablokowany, łopatki wirnika są 
zanieczyszczone.

Nadmierny prąd spowodowany zwarciem w 
instalacji.

Nastawione niskie obroty wentylatora.

F i l t r y,  w e n t y l a t o r ,  l u b  r e g e n e r a t o r  s ą 
zanieczyszczone.

Zanieczyszczony wirnik.

Poluzowane śruby mocujące osłony wentylatora lub 
zewnętrznej osłony.

Skontrolować, czy jednostka jest prawidłowo 
podłączona do sieci, w przeciwnym wypadku 
usunąć błąd w podłączeniu.

Wyłączyć wenty la tor.  Usunąć prob lem z 
zablokowaniem silnika i zanieczyszczeniem 
wirnika.
Wyczyścić łopatki. Włączyć wentylator.

Wyłączyć wentylator.
Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy.

Nastawić większe obroty wentylatora.

Wyczyścić lub wymienić filtr. Wyczyścić wentylator 
i wymiennik ciepła.

Wyczyścić łopatki wirnika wentylatora.

Dokręcić śruby wentylatora lub zewnętrznej osłony.

Usterka Prawdopodobna przyczyna Sposób usunięcia usterki
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WARRANTY CERTIFICATE
GARANTIE-ZERTIFIKAT

ZÁRUČNÍ LIST
ZÁRUČNÝ LIST

JÓTÁLLÁSI JEGY
KARTA GWARANCYJNA

CERTIFICAT DE GARANȚIE
ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Distributor for the EU, Distributor für die EU, Distributor pro EU, Distribútor pre EU, 
Forgalmazó az EU területén, Dystrybutor dla UE, Distributore pentru UE, Дистрибутор за 
ЕС:

DALAP GmbH
Töpfergasse 72

095 26 Olbernhau, DE
www.dalap.eu
info@dalap.eu

Zeitpunkt des Verkaufs, Date of Sale, Datum prodeje, 
Dátum predaja, Eladás dátuma, Data sprzedaży,Data di 
vendita, Date de vente, Fecha de venta: 

Stempel des Verkäufers, Seller’s Stamp, Razítko, Pečiatka, Pecsét helye, Pieczątka, Timbro, Cachet, Sello:

Die selektive Sammlung von Elektro-und Elektronikgeräten.
The selective collection of electronic and electrical equipment.
Tříděný odpad - elektrická a elektronická zařízení. 
Triedený odpad - elektrické a elektronické zariadenia.
Szelektív hulladék - elektromos és elektronikus berendezések.
Sortowany odpad – urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Raccolta differenziata - apparecchi elettrici ed elettronici.
Déchets triés - dispositifs électriques et électroniques.
Residuos clasificados - equipos eléctricos y electrónicos.

Die Entsorgung des Productes darf nicht im unsortierten Siedlungsabfall erfolgen!
The disposal of electronic and electrical products in unsorted municipal waste is forbidden.
Po skončení doby použitelnosti, nesmí být likvidován jako součást netříděného komunálního odpadu.
Po skončení doby použiteľnosti, nesmie byť likvidovaný ako súčasť netriedeného komunálneho odpadu.
A használati időtartam lejártát követően szelektálatlan települési hulladékként kell kezelni.
Po upływie okresu żywotności nie może być utylizowany, jako niesortowany odpad komunalny.
Alla fine del ciclo di vita, non vanno smaltiti come rifiuti urbani non differenziati.
Une fois le délai de l'applicabilité expiré, le produit ne peut pas être liquidé en tant que partie des déchets de ménage non triés.
Después de la finalización de la vida útil no debe liquidarse dentro de los residuos comunales no clasificados.
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