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VENTO Expert A50-1 Pro
BLAUBERG Company vam z veseljem ponuja reverzibilno enosobno 

enoto za upravljanje zraka in rekuperacijo toplote in vlage VENTO Expert 

A50-1 Pro / VENTO Expert A50-1 S Pro.

UVOD
Ta navodila za uporabo vsebujejo tehnične opise, tehnične

specifkacije, potek operacij in navodila za montažo, previdnostne 
ukrepe in opozorila za varno in pravilno ravnanje z napravo.

SPLOŠNO
Enosobna enota je narejena za učinkovito varčevanje energije in izpušne 

ventilacije v stanovanjih, hišah in drugih manjših prostorih.
Tehnologija rekuperacije toplote je uporabna za minimalne izgube toplote pri 
ventilaciji.

Enota je opremljena z naprednim keramičnim izmenjevalnikom toplote ,ki 
nudi izkoriščeno zmogljivost energije toplote izpušnega zraka za segrevanje 
sfiltriranega dobavnega zračnega toka. Učinkovitost rekuperacije toplote 
izmenjevalnika je do 97 %.

Enota je načrtovana za notranjo uporabo z temperaturo od 
 -30 °C do +50 °C in relativno vlago do 80 %.

Enota je zasnovana za montažo na/skozi zid.
Enota je ocenjena za neprekinjeno delovanje.
Uporaba enote je dovoljena šele po končani montaži, sepravi po 

 izpolnitvi standardov o varovanju naprav v skladu z DIN EN ISO 13875 
(DIN EN ISO 12100) ,kot tudi drugo varnostno gradbeno opremo..

Konstrukcija enote je redno izboljšana, zato se lahko nekateri modeli
razlikujejo od tistiv opisanih v navodilih za uporabo.

VARNOSTNI PREDPISI
Proizvod se drži zahtev po EU normah in smrenicah, ustreznim EU

zahtevam Direktive o nizki napetosti in EU zahtevam Direktive o
elektromagnetski kompatibilnosti.

Vse operacije povezane z električno povezavo enote, s servisom in
popravili so dovoljene šele, ko je enota izključena iz vira elektrike.

Vse namestitvene in servisne operacije so dovoljene samo
kvalificiranemu osebju z dovolilnico za delo na električnih napravah, 
napajanih z AC tokom do 1000 V in po podrobno preučenih navodilih za 
uporabo.

Prosimo vas, da sledite varnostnim predpisom in navodilom za delo
(DIN EN 50 110, IEC 364).

Preden priključite napravo na elektriko se prepričajte da rotor in ohišje
nista poškodovana. Na ohišje ne sme biti priključen noben predmet, ki
lahko poškoduje rotacijske lopatice motorja.

Popravki in vzdrževalna dela na enoti so dovoljena šele, ko je enota
izklopljena in so vsi vrteči deli v mirovanju.

Zloraba enote in nepooblaščene modifikacije niso dovoljene.
Enota je zasnovana za povezavo na AC eno-fazno električno povezavo v 

skladnosti z navodili v poglavju "Tehnični podatki".
Enota je primerna za stalno uporabo, 
pod neprekinjeno povezavo na dovod elektrike. 
Poskusite preprečiti vdor dima, ogljikovega monoksida in drugih

vnetljivih izdelkov v sobo skozi dimno cev ali drugo požarno-zaščitno
napravo., prav tako pa izničite možnost vrnitve plina iz naprav, ki 
uporabljajo plinsko izgorevanje.

Največja dovoljena razlika v pritisku prižgane enote je 4Pa.
Transportiran zrak ne sme vsebovati prahu ali drugih trdih, lepljivih

substanc ali vlaknatih materialov.
Enota ni ocenjena za delovanje v vnetljivih ali eksplozivnih sredstvih. Ne 
zapirajte ali ovirajte  dovoda ali izpuha zračnega jaška enote za nemoten 
prehod zraka.
Na enoti ne sedite in ne postavljajte predmetov na enoto. 
Ko enota proizvaja neobičajne zvoke, neprijeten vonj ali oddaja dim, jo 

izključite iz vira elektrike in kontaktirajte distributerja.
Izpolnite pogoje navodil za uporabo za zagotovitev breztežavne in
dolgoročne uporabe enote. 
Ocena zaščite pred vdorom trdih delcev in tekočin (IP) - IP 24.

TRANSPORTNI IN HRAMBENI PREDPISI
Prevoz enote je dovoljen v kakršnemkoli vozilu, dokler je enota

zapakirana v originalni embalaži in je zaščitena proti vremenskim in
mehanskim poškodbam.

Uporabite dvigalne naprave za prenos in prevoz enote, za preprečitev
mehanskih poškodb.

Izpolnite pogoje za prevoz specifičnega tipa tovora,
med prenosnimi operacijami tega tovora.

Enoto hranite na suhem in v originalni embalaži.
Skladiščni prostor ne sme biti podvržen pretiranim hlapom kemikalij,

nevarnim primesem ali objektom, ki lako sprožijo korozijo in poškodujejo
tesnost povezav v enoti.

Enoto hranite v okolju z minimalnim tveganjem za mehanpsokšek odbe.
in minimalnim nihanjem temperature in vlage. 
Ne izpostavljajte enote temperaturam nižjih od +5 °C in višjih od +40 °C. 

Povezava enote na električno omrežje je dovoljena, ko je naprava
hranjena v notranjem prostoru vsaj dve uri.

GARANCIJA PROIZVAJALCA
Proizvod se drži zahtev po EU normah in smrenicah, ustreznim EU

zahtevam Direktive o nizki napetosti in EU zahtevam Direktive o
elektromagnetski kompatibilnosti.

Izjavljamo da enota ustreza esecialnim varnostnim pogojem direktive
elektromagnetnega zbora 2004/108/EC, 89/336/EEC in direktive o nizki
voltaži 2006/95/EC, 73/23/EEC in CE-direktive označevanja 93/68/EEC, ki
temelnji na približku zakonov "članskih držav", ki se nanaša na
elektromagnetsko skladnost in na električne naprave uporabljene v
različnih volažnih razredih.

Proizvajalec zagotavlja normalno delovanje enote v obdobju dveh let po
dnevu nakupa, v primeru obzirne montaže in regulacije delovanja.

V primeru okvare zaradi tovarniške napake ima kupec v garancijskem
obdobju možnost zamenjave

V primeru, da niste prejeli potrdila o dnevu nakupa, se garancijska doba
šteje od datuma proizvodnje.

Zamenjavo ponudi prodajalec.
PROIZVAJALEC ni odgovoren za nobeno škodo, ki nastane zaradi

zlorabe ali mehanske interference z enoto.
Izpolnite pogoje navodil za uporabo za zagotovitev breztežavne in
dolgoročne uporabe enote. 

                 OPOZORILO 

Enota vsebuje nekatere materiale, ki se jih lahko
reciklira in nekatere substance, ki ne smejo končati v
domačih odpadkih. Ko enota preneha delovati jo
odvrzite v skladu s pravili veljavnimi v vaši državi.

                  OPOZORILO
Uporaba enote ni dovoljena za otroke in osebe z 

zmanjšanimi fizičnimi, mentalnimi ali senzornimi 
sposobnostmi, osebe brez primernih praktičnih izkušenj, 
razen če so te osebe nadzorovane oziroma vodene skozi 
operacije enote s streni osebe, ki je odgovornaza njihovo 
varnost. Nadzorujte svoje otroke in jim ne pustite igre z 
izdelkom



4

www.blaubergventilatoren.deVENTO Expert A50-1 Pro

ZASNOVA ENOTE IN LOGIKA OPERACIJ

Ventilator je sestavljen iz notranjega sklopa enote z dekorativno prednjo 
ploščo, vložkom, zračnim jaškom, plastjo materiala za zvočno izolacijo in 
zunanjega ventilacijskega pokrova. 

Vložek je osnovni funkcionalni del ventilatorja.
Vložek je sestavljen iz ventilatorja, izmenjevalnika toplote in dveh filtrov, 

ki zagotavljata filtracijo grobih delcev in preprečujeta vdor tujih delcev v 
izmenjevalnik toplote in ventilator. 

Notranji sklop enote je opremljen z  avtomatskimi zaklopkami, ki se 
zaprejo med  mirovanjem ventilatorja in preprečujejo nekontroliran vračanje zraka. 

Zunanji ventilacijski pokrov se uporablja za preprečitev direktnega vdora 
vode in drugih objektov v ventilator.

Okrogel jašek s premerom Ø 160 mm je narejen iz plastike in je dolg 500mm.
Enota je opremljena z tehnološko naprednim keramičnim izmenjevalnikom 
toplote

s sposobnostjo rekuperacije toplote do 97 %.
Zaradi šestkotne strukture ima večjo kontaktno površino in 

večjo učinkovitost. 
V enoti so predstavljene odlične lastnosti prevajanja toplote in 

hrambene kapacitete termalne energije.
Keramičen izmenjevalnik toplote uporablja toplotno energijo zadržano v 

izpušnem zraku, za segrevanje dobavnega zraka. 
Zrak je dobavljen in ekstrahiran z osno-reverzibilnim EC-ventilatorjem 

z nizko energijsko porabo.
Motor ima zaščito pred pregrevanjem  in kroglaste ležaje za daljše 

delovanje.
Sprednja plošča vključuje funkcionalen LED indikator. 
Ponoči se intenzivnost svetlobe indikatorja zmanjša. 

Slika 1.  Konstrukcija enote

Sprednji del notranjega sklopa enote 
Izpolnjuje dekorativno funkcijo.
Konstrukcija omogoča blokado zračnega jaška 
v primeru dolgotrajne prekinitve delovanja 
ventilatorja.

Zadnji del notranjega sklopa enote
Ta sklop vsebuje ploščo z vezjem in osnovne kontrolne 
enote, ki se nahajajo ob strani notranjega sklopa enote. 

Vložek
Sklop enote sestavljajo ventilator, 
izmenjevalnik toplote in filtri. Omenjeni deli 
generirajo zračni tok, kar zagotavlja 
rekuperacijo energije in čiščenje zraka.

Zračni jašek
Platičen zračni jašek.

Material za zvočno izolacijo
Plast materiala za zvočno izolacijo, za dušenje 
hrupa proizvedenega med delovanjem ventilatorja. 

Zunanji ventilacijski pokrov 
Preprečuje vdor vode in tujih objektov v 
ventilator. Vsak model ventilatorja ima 
pripadajoči pokrov.

Filter

Očisti zrak, ki teče skozi ventilator, prahu in 
tujih delcev.  Preprečuje onesnaženje 
izmenjevalnika toplote

Ventilator
Generira zračni tok.Izmenjevalnik toplote 

Nudi regeneracijsko 
energijo ekstraktnemu 
zraku, za otoplitev 
dobavnega zračnega toka.

Vložek je čvrst skupek delov. Sestavljajo ga ventilator, 
izmenjevalnik toplote in filtri. 

Filtre se brez težav odstrani za tehnično vzdrževanje.

KONSTRUKCIJA VLOŽKA
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Zaklopke so zaprte          Zaklopke so odprte

Notranji sklop enote je opremljen z avtomatskimi zaklopkami. Med delovanjem ventilatorja so avtomatske zaklopke odprte ter neovirano prepuščajo 
zračni tok skozi ventilator. Konstrukcija dovoljuje blokado zračnega jaška v primeru dolgoročne prekinitve delovanja ventilatorja.

DELOVANJE AVTOMATSKIH ZAKLOPK

OPERATIVNE FUNKCIJE VENTILATORJA
Ventilator ima dve operativni funkciji:
Ventilacija.  Ventilator operira ali v odvodnem ali v dovodnem načinu, na nastavljeni hitrosti.
Regeneracija. Ventilator operira v reverzibilnem načinu z rekuperacijo vlage in toplote. 
V regeneracijskem načinu ventilator operira v dveh ciklih, vsak cikel traja 70 sekund.
 I. Cikel:
Ko topel postan ekstaktni zrak teče skozi izmenjevalnik toplote, segreje in navlaži izmenjevalnik in prenese do 97 % toplotne energije. 
II. Cikel:
Vnos svežega zunanjega zraka teče skozi keramičen izmenjevalnik toplote, absorbira akumulirano vlago in se segreje na sobno temperaturo.  V 

70 sekundah, ko se keramični izmenjevalnik toplote ohladi, ventilator spremeni smer delovanja in cikel se obnovi.

 EKSTRAKCIJA ZRAKA

DOVOD Z
RAKA

+20˚ С

-7˚ С

+20˚ С

-7˚ С

+17˚ С

-10 ˚ С

+17˚ С

-10 ˚ С

70 sec.

70 sec.

19.4 ˚ F

19.4 ˚ F14 ˚ F

14 ˚ F

62.6 ˚ F

62.6 ˚ F

68 ˚ F

68 ˚ F
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MODIFIKACIJE IN OPCIJE  

VENTO Expert A50-1 Pro

Enota za 250 do 490 mm debele zidove.
VENTO Expert A50-1 S Pro

Enota za 120 do 490 mm debele zidove.

SET KOMPONENT

 Notranji sklop enote ventilatorja - 1 kos
 Zračni jašek - 1 kos
 Material za zvočno izolacijo - 1 kos
 Sklop vložka - 1 kos
 Zunanji ventilacijski pokrov - 1 kos

 Daljinski upravljalnik - 1 kos
 Kartonasta plošča za montažo - 1 kos
 Montažni set - 1 kos
 Navodila za uporabo -1 kos
 Pakirna embalaža - 1 kos

                  POZOR!

Prepričajte se ob prevzemu, da enota ni navidez poškodovana. Preverite, če so naročene in dobavljene
komponente v skladnosti.

Slika 2. VENTO Expert A50-1 Pro Slika 3. VENTO Expert A50-1 S Pro 

TEHNIČNI PODATKI 

Tabela 1.  Tehnični podatki 

Parametri VENTO Expert A50-1 Pro / VENTO Expert A50-1 S Pro

Napetost enote  [V /50-60 Hz] 1~100-240

Hitrost 1 2 3

Kompletna moč enote[W] 3.61 4.15 5.2

Kompletni tok enote [A] 0.025 0.030 0.039

Maks. zračna kapaciteta [m3/h] 15 30 50

Nivo zvočnega pritiska na razdalji 1m [dB(A)] 20 27 30

Nivo zvočnega pritiska na razdalji 3 m [dB(A)] 11 18 21

Ublažitev hrupa [dB(A)] 42

Temperatura transportiranega zraka [°C] od -30 do +50

Efektivnost povrnitve toplote [%] 97 90 82

Tip toplotnega izmenjevalnika keramični izmenjevalnik toplote

Ocena zaščite IP24
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MONTAŽA 

                  OPOZORILO 
Preberite navodila za uporabo pred kakršno koli montažo električnih delov. Povezava enote na električno omrežje je dovoljena samo 
usposobljenim strokovnjakom.

Enota je zasnovana za montažo skozi zunanji zid zgradbe.

Zaporedje montaže:
1. Zvrtajte osrednjo luknjo na zunanjem zidu. Velikost luknje je prikazana

na sliki 5. Med pripravo luknje je priporočeno pripraviti razporeditev vseh 
potrebnih kablov za montažo.

Slika 5.
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Slika 4. Splošne dimenzije
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VENTO Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 S Pro
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Slika 6.

Slika 7.

Slika 8.

2. Vstavite zračni jašek v zid 
 Konec zračnega jaška mora štrleti ven za razdalijo označeno z A kar 

omogoča namestitev zunanjega ventilacijskega pokrova (Slika 6). 
Namestite zračni jašek v zid na tak način, da štrli iz zida največ 3mm ali pa

www.blaubergventilatoren.de 

je nameščen v poravnavi z zidom.
Namestite zračni jašek z najmanj 3° naklonom navzdol.

3. Pritrdite glavno kartonasto ploščo na notranji zid z uporabo montažnega
traku.  Večja odprtina na glavni plošči mora biti poravnana z osjo zračnega 
jaška.  Za poravnavo glavne plošče  je priporočena uporaba vodne tehtnice.  
Nato označite luknje za inštalacijo  vijakov in zvrtajte luknje do potrebne globine. 

Usmerite napajalni kabel ventilatorja na zunanjo stran čez posebno 
označeno odprtino na glavni plošči.

4. Ločite sprednji del notranje  enote od zadnje s pritiskom na stranske zavihke. Med inštalacijo sprednje plošče mora biti termalna ročica
v spodnji poziciji.

0 - 3 mm A

Zapolnite reže med zidom in 
teleskopsim zračnim jaškom  

z peno za montažo.

min 3 °

Model А, mm
VENTO Expert A50-1 Pro 0-10 (0”-3⁄8")

VENTO Expert A50-1 S Pro 10-110 (3⁄8"-4 5⁄16")

Med inštalacijo sprednje ploščel
mora biti termalna ročica 
v spodnji poziciji.
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Slika 9.

Slika 10.

Slika 11.

5. Pritrdite zadnji del notranje konstrukcije enote na zid z vijaki iz 
montažnega seta ventilatorja. Odstranite dva obstoječa vijaka

VENTO Expert A50-1 

Pro iz leve transparentne kritine, da omogočite dostop do terminalov.

6. Namestite kabel za napajanje (glejte sliko 10.)  in prikjučite ventilator 
na    16 ).  

Pritrdite električni in signalni kabel z sponko za kable.  Po 
uspešni električni povezavi znova namestite transparentno kritino.

7. Vstavite vložek v zračni jašek (glejte sliko 11.). Puščica mora biti 
obrnjena navzgor. Nato pritrdite žico z sponko in povežite vtičnico

konektorja na ploščo z vezjem.

Sponka za kabel Sponka za kabel

Vstavite kabel pod električno 
spojko in ga povežite s tiskanim 

vezjem

Puščica mora biti 
obrnjena navzgor
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8. Označite luknje za pritrditev zunanjega ventilacijskega pokrova:
• Slika 12a - za VENTO Expert A50-1 Pro model.
• Slika12b - za VENTO Expert A50-1 S Pro model.

Zvrtajte 40 mm luknje za vijake dimenzije 6x40. Vstavite 6x40 vijake v zvrtane luknje.

Slika 12а. Slika12b.

9. Razstavite zunanji ventilacijski pokrov, da omogočite dostop do lukenj za montažo.
• Slika 13a - za VENTO Expert A50-1 Pro model. Odstranite sprednji del zunanjega ventilacijskega pokrova..
• Slika 13b - za VENTO Expert A50-1 S Pro model. Odstranite pet vijakov in odmaknite sprednji del zunanjega ventilacijskega pokrova..

Slika 13а. Slika 13b.

1 2

Vijaki

10. Pritrdite zadnji del pokrova na zid:
• Slika 14a - za VENTO Expert A50-1 Pro model. Povežite zadnji del ventilacijskega pokrova z zidom z uporabo vijakov dimenzij 4x40 screws.
• Slika 14b - za VENTO Expert A50-1 S Pro model. Povežite zadnji del ventilacijskega pokrova z zidom z uporabo vijakov dimenzij 4x40 screws.

Slika14а.

200 mm 
(7  ")

Ø6 mm (¼")
4 luknje

220 mm 
(8  ")

200 mm 
(7  ")

Ø6 mm (¼")
4 luknje

220 mm 
(8  ")
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Slika14b.

Vijaki

11. Namestite sprednji del ventilacijskega pokrova.
• Slika 15a - za VENTO Expert A50-1 Pro model. 
• Slika 15b - za VENTO Expert A50-1 S Pro model.

Slika 15а. Slika 15b.
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Enota je narejena za povezavo na enofazni AC tok z voltažo 100-240 V / 
50-60 Hz.

Smer poti kablov za napajanje in signal je prikazana v poglavju "Montaža".
Za električno inštalacijo uporabite izolirana, trpežna električna vodila 

odporna na toploto (kabli, prevodniki) z minimalnim premerom 0.75 mm2 
za napajalne kable in 0.25 mm2 za signalne kable. 

Premer kabla je podan zgolj samo za referenco.
Signalni kabel mora biti zaščiten.
Selekcija premera prevodnika mora biti izbrana glede na tip, 

najvišjo dovoljeno temperaturo, izolacijo, dolžino in inštalacijsko metodo.
Uporabite bakrene žice za vse električne povezave!
Priključite enoto na električno omrežje prek terminala nameščenega v 

kontrolnem vezju v skladu z žičnim diagramom in določenim terminalom. 

Povežite enoto na elektriko prek zunanjega avtomatskega stikala z 
integriranim magnetskim sprožilcem pritrjenim v fiksni žični sistem. 

Tok sprožilca avtomatskega stikala mora presegati porabo toka 
ventilatorja. Glejte tabelo 1. 

Konstrukcija ventilatorja omogoča povezavo z zunanjimi kontrolami z 
normalno odprtimi kontakti (NO-kontakt), kot naprimer zunanji CO2 
senzor, senzor vlage, stikalo relejne postaje, itd.

Ko sta kontakta NO1 in NO2 zaprta ventilator preklopi na največjo 
hitrost. 

Več ventilatorjev je lahko hkrati povezanih paralelno ali v vrsti na 
elektriko z centralno kontrolo na glavnem ventilatorju.

V primeru vrstne ali paralelne povezave večih ventilatorjev, je dotok 
elektrike dostavljen ali prek prejšnjih ventilatorjev ali pa direktno iz vodila 
električnega omrežja.

VENTO Expert A50-1 Pro 

PRIKLOP NA ELEKTRIKO

OPOZORILO

Povezava enote na električni tok je dovoljena samo kvalificiranim električarjem, ki pred kakršnokoli električno inštalacijo 
preberejo navodila za uporabo.

Ocenjeni električni parametri so navedeni na ocenjevalni plošči. 
Kakršnokoli poseganje v notranje povezave je prepovedano in bo izničilo garancijo.
Enoto povežite samo na vire z ustreznimi električnimi standardi.
Enota mora biti povezana na ustrezno vtičnico z prizemljenim terminalom ali na primerno nameščen kabel. Sledite 
električnim standardom, varnostnim pravilom (DIN VDE 0100), TAB der EVUs.
Sistem kablov v hiši mora biti opremljen z magnetnim, zaganjalnim avtomatskim stikalom na zunanji vtičnici. Kontaktna 
vrzel na vseh polih mora biti vsaj 3 mm (VDE 0700 T1 7.12.2 / EN 60335-1).

 Omogočite hiter dostop do prostora inštalacije avtomatskega stikala.

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

Izstopna moč
100-230 V / 50-60 Hz

Vstopna moč
100-230 V / 50-60 Hz

Vstop kontrolnega signala 
prejšnjega ventilatorja

Izstop kontrolnega signala 
do naslednjega ventilatorja

Število kontakta za povezavo 
eksternih kontrol

Slika 16. Zunanji žični diagram
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 NASTAVITEV ENOTE

Pred izvajanjem operacij na ventilatorju ga namestite z uporabo  DIP-stikala, 

ki se nahaja na plošči vezja kontrolerja.
Za dostop do DIP-stikala odstranite sprednji del notranjega skupka enote in 
vzdignite gumjast čep, ki prekriva stikalo. 

Slika 17. DIP-stikalo

Glavna enota (Master)

ŽIČNI DIAGRAM ZA VRSTNO POVEZAVO    

Podrejena enota N (Slave N)

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V
Priklop elektrike 
100-240 V / 50-60 Hz

do naslednje enote

ŽIČNI DIAGRAM ZA PARALELNO POVEZAVO 

Podrejena enota N (Slave N)

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V

N

L

N

L

In

Gnd

Gnd

Out

NO1

NO2

+12V
Priklop elektrike 
100-240 V / 50-60 Hz

Na naslednjo enoto

Odprite gumjast čep

DIP-stikalo pod čepom.

1
2

3
4

5
6

7
8

Podrejena enota 1 (Slave 1)

Podrejena enota 1 (Slave 1)Glavna enota (Master)
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Tabela 2. Pozicije DIP-stikala 

Pozicija Funkcija

1 Ugašanje enote je dovoljeno.
Pozicija stikala omogoča deaktivacijo enote s pritiskom na gumb ob strani kontrolne plošče.

1 Ugašanje enote je prepovedano.

Pozicija stikala prepoveduje deaktivacijo enote s pritiskom na gumb ob strani kontrolne plošče.

Smer rotacije ventilatorja.

Za kontrolirano ventilacijo je priporočena parna inštalacija enote in integracija skupine z uporabo signalnega kabla. Namestite eno polovico povezanih 
enot na dobavno funkcijo drugo pa na ekstraktno funkcijo.

2

Dovod zraka.

Pozicija stikala omogoča dobavne operacije enote v ventilacijskem načinu. V regeneracijskem načinu začne enota operirati 
najprej v dobavnem načinu.

2

Izvleček zraka.
Pozicija stikala omogoča ekstrakne operacije enote v ventilacijskem načinu. V regeneracijskem načinu začne enota 
operirati najprej v ekstraktnem načinu.

Nastavitvena točka senzorja vlage.

Senzor vlage meri vlažnost ekstraktnega zraka. Če je vlažnost ekstraktnega zraka nad nastavitveno točko, se ventilator preklopi na Hitrost III. Ko vlažnost 
pade pod nastavitveno točko, se ventilator preklopi na pred nastavljeno hitrost, po tem ko preteče čas nastavljen na časovniku zamika.

3
4

5

Kontrola vlažnosti je ugasnjena

3
4

5

Nastavitev vlažnosti 40 %

3
4

5

Nastavitev vlažnosti  50 %

3
4

5

Nastavitev vlažnosti  60 %

3
4

5

Nastavitev vlažnosti 70 %

3
4

5

Nastavitev vlažnosti  80 %

Časovnik zamika.

Med aktivacijo senzorja vlažnosti ali katerekoli druge kontrolne enote, se enota preklopi na višjo hitrost. Po standardizaciji notranje vlažnosti ali kateregakoli 
drugega zračnega parametra, se enota vrne na prej nastavljen način po pretečeni nastavljeni časovni periodi. 

6
7

Čas zamika 0 min

6
7

 Čas zamika 5 min

6
7

Čas zamika 15 min

6
7

Čas zamika 30 min
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Ventilator se lahko kontrolira z daljincem ali pa z kontrolnimi gumbi 
na strani notranjega skupka enote, kot je prikazano na sliki spodaj.  

V primeru vrstne ali paralelne povezave je signal iz kontrolne prejet 
samo v prvem ventilatorju (Master).

KONTROLA ENOTE

Vklop in izklop ventilatorja

Aktivacija hitrosti III 
za 4 ure

Aktivacija hitrosti I 
za 8 ur

Izbira hitrosti

Način ventilacije
Ventilator operira ali v odvodnem 
ali v dovodnem načinu na 
določeni hitrosti, ki je odvisna od 
pozicije DIP stikala na plošči z 
vezjem. 

Indikator filtra
Po tem ko se nastavljen filter 
obrabi se prižge indikator filtra .
V tem primeru očistite ali 
zamenjajte filtre.

Indikator alarma
V primeru zastoja motorja se 
zasveti indikator alarma in 
ventilator se ugasne. Vse 
povezave v seriji ventilatorjev se 
sinhrono ustavijo.

Glavni indikator
Indikator prvega ventilatorja v 
skupini.

Recovery mode

Smer zračnega toka se spremeni 
enkrat na 70 sekund in ventilator 
zamenja med dovodnim in 
odvodnim načinom. V tem načinu 
se izvaja rekuperacija toplote. 

Hitrost/izklop
Nastavitev hitrosti se  krožno 
ponavlja: I-II-III-Off.
Med nastavitvijo hitrosti se prižge

Gumbi na ohišju ventilatorja              ustrezna luč. Daljinski upravljalec

Filter

Alarm

Master

Speed
OFF

Slika 18. Kontrola enote

Blokiranje zračnega toka.

Nežno pritisnite sprednjo ploščo, da zaprete zračni jašek.  Enota se bo 
ugasnila .  Da odprete zračni jašek povlecite sprednjo ploščo za posebna držala. 

Enota se povrne na prednastavljen operacijski način, ki je bil aktiven pred 
izključitvijo zračnega jaška. 

Zapiranje zračnega jaška Odpiranje zračnega jaška

Slika 19.  Prekinitev zračnega toka 
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OPOZORILO

Izključite enoto iz elektrike pred kakršnokoli vzdrževalno operacijo.

VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje enote pomeni redno čiščenje prahu na površini ventilatorjain čiščenje ali menjava filtrov. Za dostop do 
osnovnega skupka enote sledite naslednjim korakom:
1. Pritisnite na zapahe ob strani na notranjem skupku enote, da odstranite sprednji del.  Med ponovno inštalacijo sprednje plošče mora biti palica termalnega 

aktuatorja obrnjena navzdol. Če je obrnjena navzgor, počakajte dve minuti, da se spusti navzdol.

2. Izključite vtičnico iz plošče z vezjem. Med odstranitvijo ne vlecite kabla. Vzdignite ga z navadnim izvijačem primerne velikosti.

3. Povlecite za vrvico za odstranitev vložka iz zračnega jaška. Odstranite filtre iz vložka.

Med ponovno inštalacijo sprednje 
plošče mora biti palica termalnega 

aktuatorja obrnjena navzdol.

Izključite vtičnico iz plošče 
z vezjem

Uporabite navaden 
izvijač za izključitev 

vtičnice

Ne vlecite žic!
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Čiščenje filtrov.

Očistite umazane filtre, vsaj enkrat na tri mesece. Po tem, ko poteče doba trajanja filtra, se zasveti indikator filtra. Časovnik filtra se ponovno zažene, ko se 
reža tulca izkluči iz plošče z vezjem. Umijte filtre in pustite, da se posušijo. Namestite suhe filtre v zračni jašek. Sesanje filtrov je dovoljeno. Delovanje filtra je 
ocenjeno na tri leta.

Za nove filtre kontaktirajte distributerja.

.

Nekaj prahu se lahko vseeno nabere na izmenjevalniku toplote, tudi v primeru redne oskrbe filtrov. Redno čistite izmenjevalnik toplote, da zagotovite  
visko efektivnost rekuperacije toplote. Sesajte izmenjevalnik toplote vsaj enkrat na leto.

Menjava baterija daljinskega upravljalnika (če je potrebno).

V primeru dolgoročne uporabe daljinskega upravljalnika se mora zamenjati baterijo. Če se ventilator ne odziva na komande daljinca je to znak za 
zamenjavo baterije. Tip baterije: CR2025. Za zamenjavo baterije daljinskega upravljalnika odstranite nosilec baterije z baterijo vred.

Zamenjajte baterijo in nastavite nosilec z novo baterijo nazaj v daljinski upravljalnik.

+
CR2025
   3V

+
CR2025
   3V

1 2

Vzdrževanje zunanjega ventilacijskega pokrova (enkrat na leto).

Ventilacijski pokrov se lahko zamaši z listmi ali drugimi tujki, ki zamnjšajo delovanje enote. Preverjajte ventilacijski pokrov dvakrat na leto in ga očistite 
kadar je to potrebno.
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Ventilator(ji) se ne
zaženejo ob

zagonu enote.

Ni priklopa na elektriko. • Prepričajte se, da je dovod elektrike pravilno povezan,  
v nasprotnem primeru odpravite napako na povezavi.

Blokada motorja, zaradi neočiščenih rotorjev.

• Ugasnite enoto .
• Odpravite motnje v motorju in odmašite rotorje.
• Očistite rotorje.
• Ponovno zaženite enoto.

Preskakovanje 
avtomaskega stikala po 

vklopu enote.

Prekomeren tok, kot posledica prekratkega vezja
 v električni liniji.

• Ugasnite enoto.
• Kontaktirajte distributerja.

Slab zračni tok

Nizka hitrost ventilatorja. • Nastavite višjo hitrost.

Neočiščeni filtri, ventilator ali izmenjevalnik toplote.

• Očistite ali zamenjajte filter.
• Očistite ventilator in izmenjevalnik toplote
• Za vzdrževanje izmenjevalnika toplote in filtra glejte str. 17.

Šum, vibracije
Onesnažen rotor. • Očistite rotor.

Slabo priviti vijaki na ohišju enote zunanjega 
ventilacijskega pokrova.

• Privijte vijake ohišja ali zunanjega ventilacijskega 
pokrova.
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Reverzibilna enosobna enota za upravljanje zraka ter rekuperacijo toplote in vlage 

je priznana kot trpežna.

Enota ustreza EU pogojem, normam in direktivam po "EU-direktiva o nizki voltaži", "EU-direktiva o elektromagnetski skladnosti". Izjavljamo da enota
ustreza esecialnim varnostnim pogojem direktive elektromagnetnega zbora 2004/108/EC, 89/336/EEC in direktive o nizki voltaži 2006/95/EC, 73/23/EEC in CE 
direktive označevanja 93/68/EEC, ki temelnji na približku zakonov "članskih držav", ki se nanaša na elektromagnetsko skladnost in na električne naprave
uporabljene v različnih volažnih razredih.

Ta certifikat je izdan po testih na vzorcih proizvoda opisanega v prejšnjem odstavku.

Pečat inšpektorja kvalitete Datum proizvodnje ____________________

                      Firma:

Ime in priimek serviserja:

         Datum: Podpis

Reverzibilna enosobna enota za upravljanje zraka ter rekuperacijo toplote in vlage

VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1 S Pro

je povezana z električnim tokom v skladu z pogoji navodil za uporabo, spisanih s strani strokovnjakov:

PRODAJALEC

DATUM NAKUPA

ZASTOPNIK V EU

BLAUBERG Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52a,
D-81379 Munich, Germany

CERTIFIKAT

CERTIFIKAT ZA OPRAVLJENO ELEKTRIČNO POVEZAVO

GARANCIJA

VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1 S Pro

VENTO Expert A50-1 Pro VENTO Expert A50-1 S Pro
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