
UPRAVLJANJE Z VENTILATORJEM

Ventilator se upravlja z daljinskim upravljalnikom ali s tipkami na ohišju ventilatorja. 
Tipke za upravljanje na ohišju ventilatorja imajo omejeno možnost upravljanja in vključujejo aktiviranje druge in tretje stopnje 
hitrosti in nastavitev treh od štirih načinov prezračevanja. Daljinski upravljalnik ima širše upravljalne zmogljivosti. 

 

Stikalo za nastavitev hitrosti

Stikalo za nastavitev načina prezračevanja

Zaklopi so odprti, ventilator je izklopljen.

1 – Delovanje vseh ventilatorjev v seriji je določeno s položajem kodirnega mostička CN7. 

Ventilator VKLJUČEN/IZKLJUČEN

Speed changeover

Naravno dovajanje zraka

Prezračevanje 1

 
Nočna nastavitev

Dovajanje zraka
Ventilator v sobo nenehno dovaja svež zrak, 
ne glede na položaj kodirnega mostička CN7).

Ventilator preklopi na prvo stopnjo hitrosti, 
ko je ponoči luč ugasnjena.

Obnavljanje zraka
Ventilator z obnavljanjem toplote zraka 
izmenično na vsakih 70 sekund dovaja in 
odvaja zrak.Ventilator odvaja ali dovaja zrak glede 

na izbrano hitrost in v odvisnosti od 
položaja kodirnega mostička CN7.

Nastavitev vlažnosti

Tretja stopnja hitrosti

Način prezračevanja: Vsi ventilatorji v seriji imajo dve različni vrsti delovanja, bodisi 
da ventilator zrak odvaja (vleče) ali dovaja (piha), ne glede na položaj kodirnega 
mostička CN7. Mostiček je samodejno nastavljen na odvajanje zraka. 

Ventilator je IZKLJUČEN 
Ventilator ne deluje. Zaklopi so zaprti. 

Ventilator deluje z največjim pretokom zraka. 

Ventilator deluje s 50% pretokom zraka. 

Način obnavljanja zraka
Ventilator  z obnavljanjem toplote zraka izmenično na vsakih 70 sekund dovaja
in odvaja zrak. 

Druga stopnja hitrosti
 

Način oskrbe zraka
Vsi ventilatorji v seriji oskrbujejo zrak ne glede na položaj
kodirnega mostička CN7. 

TIPKE ZA UPRAVLJANJE NA OHIŠJU VENTILATORJA

DALJINSKI UPRAVLJALNIK



UPRAVLJANJE Z NADZORNIMI TIPKAMI NA OHIŠJU VENTILATORJA

1. VKLOP ventilatorja. Nastavitev hitrosti delovanja.

Druga stopnja hitrosti.

  Tretja stopnja hitrosti.

2. IZKLOP ventilatorja.

Izklop ventilatorja.

DALJINSKO UPRAVLJANJE

Stikalo za hitrost nastavite na           (IZKLOP), prezračevalni način pa prestavite na           daljinsko upravljanje ventilatorja.

1. VKLOP/IZKLOP ventilatorja.

VKLOP/IZKLOP

2. Nočna nastavitev

VKLOP/IZKLOP

Ob aktiviranju nočne nastavitve se ventilator ponoči, ko je luč ugasnjena, prestavi na hitrost prve stopnje. Aktiviranje nočne 
nastavitve potrdi dolg zvočni signal. Izhod iz nočne nastavitve potrdi kratek zvočni signal.

3. Nastavitev hitrosti

Hitrost prve stopnje.

Hitrost druge stopnje.

Hitrost tretje stopnje.

4. Način delovanja

Naravno dovajanje zraka.  Prezračevanje sobe poteka po naravni poti. Ventilator je izključen.

Dovajanje zraka.  Dovajanje zraka v sobo ob nastavljeni hitrosti, ne glede na položaj kodirnega mostička CN7.

Prezračevanje.  Odvajanje (tovarniška nastavitev) ali dovajanje zraka glede na nastavljeno hitrost. 
Vsi ventilatorji v seriji delujejo glede na položaj kodirnega mostička CN7.

Obnavljanje zraka.   Ventilator deluje tako, da z obnavljanjem toplote zraka 70 sekund dovaja zrak in 
70 sekund odvaja zrak.

5.   Nadzor vlažnosti. Nadzor vlažnosti je možen samo pri načinu obnavljanja zraka.

Nastavitev vlažnosti  - 45%

Nastavitev vlažnosti  - 55%

Nastavitev vlažnosti  - 65%

NADZOR VLAŽNOSTI LAHKO VKLJUČIMO SAMO Z DALJINSKIM UPRAVLJAVCEM!



VZDRŽEVANJE

PRED KAKRŠNIMIKOLI VZDRŽEVALNIMI DELI VENTILATOR 
IZKLOPITE IZ ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA.

Vzdrževanje ventilatorja pomeni redno odstranjevanje prahu s površine ventilatorja in čiščenje ali zamenjavo �ltrov. 

1. Vzdrževanje ventilatorja (enkrat letno).

Potegnite in odstranite ventilator.

Očistite rotorski lopatici. Če želite odstraniti prah, uporabite 
mehko krtačo, krpo ali sesalnik. Ne uporabljajte vode, jedkih 
čistil, topil ali ostrih predmetov. Rotorski lopatici je treba 
očistiti enkrat letno.

VZDRŽEVANJE



2. Vzdrževanje regeneratorja in �ltra (4-krat letno).

Odstranite usmerjevalec pretoka zraka.
Odstranite �lter na sprednjem delu regeneratorja.
Potegnite vrvico regeneratorja in regenerator odstranite
iz zračnega kanala.
Pri odstranjevanju regeneratorja bodite previdni, da ga 
ne poškodujete.
Za regeneratorjem odstranite še �lter.

Filter očistite vedno, kadar je umazan, najmanj pa 3 do 4-krat 
na leto.
Po izteku 90-dnevnega roka delovanja bo ventilator začel
proizvajati opozorilni zvočni signal, da morate zamenjati ali 
očistiti �lter. Signal se ponovi vsakih 5 minut, vse do zamenjave 
ali čiščenja �ltra.
Filtre očistite in pustite, da se osušijo. Osušene �ltre ponovno 
namestite v zračni kanal.
Uporaba sesalnika je dovoljena.
Življenjska doba �ltra je 3 leta.
Za nadomestne �ltre se pozanimajte pri prodajalcu.

Tudi z rednim tehničnim vzdrževanjem ni mogoče povsem 
preprečiti kopičenje umazanije v regeneratorju.
Z rednim čiščenjem regeneratorja boste zagotovili učinkovito 
izmenjavo toplega zraka.
Vsaj enkrat letno regenerator očistite s sesalnikom.

Za ponastavitev števca delovanja namestite �lter in regenerator v ventilator in pritisnite 

gumb                           za 10 sekund, dokler ne zaslišite dolgega zvočnega signala.

3. Vzdrževanje pokrova ventilatorja (enkrat letno).

V rešetke pokrova ventilatorja se lahko zamaši z listjem ali drugimi predmeti, kar lahko oslabi delovanje enote.
Pokrov ventilatorja preverite dvakrat letno in ga po potrebi očistite.
Če želite očistiti pokrov ventilatorja, ga razstavite, nato pa očistite pokrov in zračni kanal.
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Možni vzroki Napačno ravnanjeNapaka

Ventilator se pri 
vklopu ne zažene.

Ni električnega napajanja.
Preverite, če je ventilator pravilno priključen v 
električno omrežje in po potrebi odpravite napako.

Motor se je zataknil, rotor je zamašen.
Izklopite ventilator. Odpravite zastoj motorja in 
odmašite rotor. Očistite lopatici. Ponovno 
vklopite ventilator.

Po vklopu se 
ventilator samodejno
izključi

Premočan električni tok, ki je posledica kratkega
stika v električnem vezju.

Izklopite ventilator. Obrnite se na servisno službo.

Slab pretok zraka.
Filter, ventilator ali regenerator so umazani. ventilator in regenerator. Za vzdrževanje

Nastavljena nizka hitrost delovanja ventilatorja. Nastavite višjo hitrost.

Ventilator 
proizvaja
zvočni signal.

Hrup, vibriranje. Razrahljani vijaki na ohišju ali pokrovu ventilatorja.

Rotor je umazan. Očistite rotor.

Zategnite vijake na ventilatorju ali na zunanjem 
pokrovu ventilatorja.

Možne napake in odpravljanje težav

ODPRAVLJANJE TEŽAV 

                   SKLADIŠČENJE IN NAVODILA ZA PREVOZ

Ventilator shranite v originalni embalaži proizvajalca v suhem in prezračevanem prostoru pri temperaturi med +5 °C do + 40°C 
Prostor skladiščenja ne sme vsebovati agresivnih hlapov in mešanic kemikalij, ki povzročajo korozijo, izolacijo in deformacijo tesnila.
Pri rokovanju in shranjevanju uporabite dvigalno napravo in s tem preprečite poškodbe ventilatorja v primeru padca ali pretiranih 
tresljajev. Upoštevajte navodila za rokovanje, ki veljajo za ustrezen tip tovora. 
Dovoljen je prevoz v kateremkoli tipu vozila pod pogojem, da je ventilator zavarovan pred mehanskimi poškodbami in 
vremenskimi vplivi. Izogibajte se mehanskim udarcem in udarcem med rokovanjem.

Prodaja, montaža, servis:

Uvoz in distribucija: 
Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani   
01 2573 256    I    031 235 200   I    051 655 500   I   tersus@siol.net   I   www.tersus.si


