Kiirkasutusjuhend
Palun lugege üksikasjalikku teavet täielikust
kasutusjuhendist. Täielik kasutusjuhend on saadaval
veebilehel www.international.zehnder-systems.com.

Hooldus
Vähemalt üks kord iga 4 aasta jooksul peab paigaldaja
või hooldusmehaanik kontrollima ja puhastama tervet
süsteemi.
Tehke järgmine hooldus vähemalt iga kuue kuu järel
vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele.
■ Täitke kodumajapidamise heitveesüsteemi
kondensaadi äravool.
■ Puhastage seadet.
■ Puhastage klappe ja/või võresid.
■ Vahetage filtrid välja.

Ohutusjuhised
■ Järgige alati siinses dokumendis antud
ohutuseeskirju, hoiatusi, märkusi ja
juhiseid. Kui siinses dokumendis antud
ohutuseeskirju, hoiatusi, märkusi ja
juhiseid eiratakse, võib tagajärjeks olla
kehavigastus või seadme kahjustus.
■ Ärge avage seadme korpusekatet.
Paigaldaja kontrollib, et kõik osad,
mis võivad põhjustada kehavigastuse,
jääksid seadme korpusekatte taha.
■ Paigaldamist, kasutuselevõttu ja
hooldust peab tegema sertifitseeritud
insener, kui just juhistes ei ole teisiti
kindlaks määratud. Sertifitseerimata
insener võib põhjustada kehavigastuse
või kahjustada ventilatsioonisüsteemi
toimivust.
■ Ärge muutke seadet ega siinses
dokumendis antud tehnilisi andmeid.
Modifitseerimine võib põhjustada
kehavigastuse või kahjustada
ventilatsioonisüsteemi toimivust.
■ Ärge lülitage seadet vooluvõrgust välja,
kui just siinses kasutusjuhendis ei ole
teisiti kindlaks määratud. See võib
põhjustada niiskuse kogunemist, mille
tagajärjel võivad tekkida probleemid
hallitusega.

■ Puhastage kodumajapidamise
siseruumis ja väliskeskkonnas olevaid
võresid vähemalt iga kuue kuu järel.
■ Puhastage kodumajapidamises olevaid
klappe vähemalt iga kuue kuu järel.
■ Vahetage filtrid välja vähemalt iga kuue
kuu järel. See tagab mugava ja tervisliku
õhukvaliteedi ning kaitseb teie seadet
saastumise eest.
■ Seadet võib kasutada ainult siis, kui see
on õigesti paigaldatud vastavalt seadme
paigaldusjuhendis antud juhistele ja
normidele.
Seadet võivad kasutada:
- lapsed alates 8. eluaastast;
- vähenenud füüsiliste võimetega isikud;
- vähenenud tajumisvõimetega isikud;
- vähenenud vaimsete võimetega isikud;
- isikud, kellel puuduvad vastavad
kogemused ja teadmised, eeldusel et
nad kasutavad seadet järelevalve all või
neile on antud juhiseid seadme ohutuks
kasutamiseks ning nad teavad sellega
kaasnevaid ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet puhastada ega
teha kasutajapoolset hooldust ilma
järelevalveta.

Seadme näidiku ülevaade
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Tähendus
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Olekuindikaatori LED-tuli.
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Universaalne nupp.*
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Üles-nupp.
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Alla-nupp.
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Universaalne nupp.*

* Funktsioon oleneb nupu kohale
kuvatavast tekstist.
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Lapseluku aktiveerimine/deaktiveerimine

Kuidas navigeerida läbi menüü?

Selleks, et vältida soovimatute muudatuste tegemist
seadistustesse, on seadme näidik varustatud
lapselukuga. Kui lapselukk on aktiveeritud, on
peaekraanil näha sümbol .
Lapseluku aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks valige
ja hoidke peaekraanil olevat nuppu MENU (MENÜÜ) 4
sekundit.

1. Avage poolläbipaistev kate.
2. Valige MENU (MENÜÜ), et saada juurdepääs menüüdele.
3. Kasutage üles- ja alla-nuppu, et navigeerida menüüdes
edasi ja tagasi.
4. Kui valikunool asub soovitud suvandi ees, siis valige
CONFIRM (KINNITA).
Kui olete kõik oma valikud teinud, siis toimige alljärgnevalt.
1. Valige BACK (TAGASI) seni, kuni jõuate peaekraanile.
2. Sulgege poolläbipaistev kate.

Menüü struktuur
MENU (MENÜÜ)
RESET ERROR1 (LÄHTESTAGE VIGA1)

STATUS (read only) (OLEK (kirjutuskaitsega))

AUTO/MANUAL (AUTOMAATNE/
MANUAALNE)

ERRORS1 (VEAD1)

BOOST (VÕIMENDUS)

FLOW RESTRICTIONS 4 (VOOLU
PIIRANGUD 4)

VENTILATION (VENTILATSIOON)

UNIT (SEADE)

AWAY (KODUST ÄRA)

SCHEDULER (PLAANUR)

TEMPERATURE PROFILE
(TEMPERATUURI PROFIIL)

TEMP. AND HUMIDITY
(TEMPERATUUR JA NIISKUS)

SCHEDULER (PLAANUR)

BYPASS STATE (MÖÖDAVOOLU
OLEK)

BYPASS (MÖÖDAVOOL)

FROST PROTECTION (KÜLMUMISKAITSE)

COMFOCOOL 3

FROST PREHEATER 3
(KÜLMUMISE EELSOOJENDI 3)

FILTERS (FILTRID)

ANALOG INPUT 3 (ANALOOGSISEND 3)

BASIC OPTIONS (PÕHISUVANDID)

SUBSOIL HEAT EXCH. 3

RESET ALL TASKS (LÄHTESTA KÕIK
ÜLESANDED)

COMFOCOOL 3

ADVANCED SETTINGS 2
(KEERUKAMAD SEADISTUSED 2)

SEASON DETECTION (HOOAJA
TUVASTUS)

SENSOR VENTILATION 2
(VENTILATSIOONI ANDUR 2)

FANS (VENTILAATORID)

TEMPERATURE PROFILE 2
(TEMPERATUURI PROFIIL 2)

ENERGY (ENERGIA)

UNITS 2 (MÕÕTÜHIKUD 2)
SEASON DETECTION 2
(HOOAJA TUVASTUS 2)
RF SETTINGS 2,8 (RAADIOSAGEDUSE
(RF) SEADISTUSED 2,8 )

1 See menüü on nähtav ainult siis, kui esinevad vead.
2 See menüü on nähtav ainult siis, kui keerukas režiim on aktiveeritud.
3 See menüü on nähtav ainult siis, kui seadmega on ühendatud abiseade.
4 See menüü on nähtav ainult siis, kui automaatjuhtimine nõuab nõutud
seadistusest erinevat õhuvoolu seadistust.
8 See menüü on nähtav ainult siis, kui seadmel on raadiosageduse (RF)
funktsioon.
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INSTALLER DEFAULT 2
(PAIGALDAJA VAIKESÄTTED 2)
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TASK MENU (ÜLESANDE MENÜÜ)

Kiirpaigaldusjuhend
Palun lugege täielikust paigaldus- ja hooldusjuhendist
üksikasjalikku teavet paigalduse, kasutuselevõtu ja
hoolduse kohta. Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on
saadaval veebilehel
www.international.zehnder-systems.com.
Palun aidake kasutajat, seadistades tema jaoks ka
keerukamad menüüd, nagu näiteks VENTILATSIOONI
ANDURI (SENSOR VENTILATION) seadistused.
Paigaldaja seadistuste menüü on parooliga kaitstud, et
vältida kasutajal süsteemi kriitiliste seadistuste muutmist
kogemata. Kui paigaldaja parool on aktiveeritud, siis on
vasakpoolses ülanurgas kuvatud sümbol .

Kui olete töö lõpetanud, siis ärge unustage
paigaldajana välja logida.
Paigaldaja seadistustesse sisselogimiseks toimige
alljärgnevalt.
1. Valige peaekraanil SHIFT (NIHE), vajutades sellele
vähemalt 4 sekundit.
2. Valige parooli number, kasutades üles- ja allanoolega nuppe (parool: 4210).
3. Pärast igat numbrit valige CONFIRM (KINNITA).
Väljalogimiseks toimige alljärgnevalt.
1. Valige peaekraanil SHIFT (NIHE).
2. Valige LOG OUT (LOGI VÄLJA).

PAIGALDAJA SEADISTUSTE (INSTALLER SETTINGS) menüü struktuur.

INSATALLER SETTINGS (PAIGALDAJA SEDAISTUSED)
Parool: 4210
COMMISSIONING
(KASUTUSELEVÕYTMINE)
MAIN BOARD SETTINGS
(TRÜKKPLAADI SEADISTUSED)
OPTION BOX SETTINGS 3
(SUVANDIKASTI SEADISTUSED 3)

VENTILATION PRESETS (VENTILATSIOONI EELSEADISTUSED)

BATHROOM SWITCH
(VANNITOA LÜLITI)

VENTILATION CONTROL
(VENTILATSIOONI JUHTIMINE)

0-10V INPUT 13 (0−10 V SISEND 13)

FILTER SETTINGS
(FILTRI SEADISTUSED)

0-10V INPUT 2 3 (0−10 V SISEND 2 3)

ALTITUDE (KÕRGUS MEREPINNAST)

0-10V INPUT 3 3 (0−10 V SISEND 3 3)

FIRE PLACE PRESENT
(KAMINA OLEMASOLU)

0-10V INPUT 4 3 (0−10 V SISEND 4 3)

UNBALANCE (TASAKAALUTUS)

0-10V FUNCTION 3
(0−10 V FUNKTSIOON 3)

HEAT EXCHANGER TYPE
(SOOJUSVAHETI TÜÜP)

0-10V PRIORITY3
(0−10 V PRIORITEET 3)

DIRECT FAN CONTROL (OTSENE
VENTILAATORI JUHTIMINE)
SERVICE MODE (HOOLDUSREŽIIM)

LOG OUT (VÄLJALOGIMINE)
RESET (LÄHTESTAMINE)
FACTORY DEFAULTS
(TEHASE VAIKESEADISTUSED)
RESET ERRORS
(VIGADE LÄHTESTAMINE)
RESET ANALYSIS
(ANALÜÜSI LÄHTESTAMINE)
PERIPHERALS ERRORS
(VÄLISSEADMETE VEAD)

3 See menüü on nähtav ainult siis, kui seadmega on ühendatud lisaseade.
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Kood

Tähendus

R

Sissepuhke- ja väljatõmbeõhk parempoolsel küljel

L

Sissepuhke- ja väljatõmbeõhk vasakpoolsel küljel

ODA

Välisõhk

SUP

Sissepuhkeõhk

ETA

Väljatõmbeõhk

EHA

Heitõhk

Paigaldamine seinale
640mm

≥1050m

≥250mm

Õhukanalite paigaldamine
ODA

SUP

EHA

ETA

R

ART.NR. : 200502195

L

ART.NR. : 200502195

Kondensaadi äravoolusüsteemi paigaldamine

Ø 32mm
G 1 ¼”
min 500Pa
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ODA

RIGHT RECHTS DROITE DESTRO WERSJA PRAWA DERECHA DIREITO

LEFT LINKS GAUCHE SINISTRO WERSJA LEWA IZQUERDA ESQUERDO

SUP

EHA

RIGHT RECHTS DROITE DESTRO WERSJA PRAWA DERECHA DIREITO

LEFT LINKS GAUCHE SINISTRO WERSJA LEWA IZQUERDA ESQUERDO

ETA

■ Järgige alati kohaliku omavalitsuse,
elektri- ja veevarustusettevõtte ning
teiste ametiasutuste üldisi ja kohalikke
ehitus-, ohutus- ja paigalduseeskirju.
■ Ühendage alati vähemalt 900 mm
pikkused õhukanalid seadmega enne
toite ühendamist seadmega. Sel viisil
tagate, et mootorit ei saa puudutada sel
ajal, kui seade on aktiveeritud.
■ Ärge lülitage seadme voolutoidet
sisse enne, kui kogu mehaaniline
paigaldus on lõpule viidud. Pärast
paigaldust peavad kõik osad, mis
võivad põhjustada kehavigastust,
jääma kindlalt seadme korpusekatte
alla. Korpusekatte avamiseks on vaja
kasutada tööriistu.
■ Seadme paigaldust, kasutuselevõttu ja
hooldust peab tegema sertifitseeritud
insener, kui just juhendis ei ole ette
nähtud teisiti. Sertifitseerimata insener
võib põhjustada kehavigastuse või
kahjustada ventilatsioonisüsteemi
toimivust.
■ Ärge muutke seadet ega siinses
dokumendis esitatud spetsifikatsioone.
Seadme muutmine võib põhjustada
kehavigastuse või kahjustada
ventilatsioonisüsteemi toimivust.
■ Enne ventilatsioonisüsteemi kallal
töötamist lülitage alati terve seade
vooluvõrgust välja. Seade võib
põhjustada kehavigastuse, kui see
on käitamise ajal avatud. Veenduge,
et keegi ei saa seadet juhuslikult
vooluvõrku tagasi lülitada.
■ KAMINA (FIREPLACE) seadistus on
ilma ohutusfunktsioonita. Ohutuse
tagamiseks tuleks paigaldada ka
delta-rõhulüliti, mis on ette nähtud
ventilatsiooni väljalülitamiseks alarõhu
korral.
■ Kui seade on voolu all, siis ärge
vahetage filtreid ilma filtri viisardit
kasutamata. Ohutuse tagamiseks
seiskab seade ventilatsiooni filtri
väljavahetamise juhiste ajal.
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Ohutusjuhised

Legend:

