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1. Bezpečnosť
Pred inštaláciou jednotky si prečítajte bezpečnostné pokyny, uistite sa, že bola nainštalovaná správne.
Postupujte podľa pokynov v návode, aby ste predišli zraneniu a škodám.
Venujte osobitnú pozornosť odsekom s nasledujúcimi symbolmi:

!

POZOR!

STOP

!

POZOR! Buďte zvlášť opatrní, nedodržanie odporúčaní môže spôsobiť zranenie, škodu
alebo smrť!

STOP! Nedovolený úkon!

DÔLEŽITÉ! Dôležitá informácia!

Všeobecné bezpečnostné pokyny

!

POZOR!

• Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný inštalatér.
• Pri inštalácii jednotky postupujte podľa pokynov v návode. Nesprávna inštalácia môže
prispieť k zraneniu alebo zdravotným problémom, poruche zariadenia.
• Pri opravách alebo údržbe odpojte napájanie, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
• Na vývodoch výfukového potrubia sa musia inštalovať ochranné mriežky proti vtáctvu alebo
podobné riešenia.
• Pred montážou sa uistite, že vo vnútri potrubí alebo nie sú žiadne voľné predmety a iné
nečistoty.
• Prívodné potrubie by malo byť v dostatočnej vzdialenosti od miesta vypúšťania výfukových
plynov alebo miest, kde sú prítomné nebezpečné výpary.
• Všetky elektrické práce musia zodpovedať platným predpisom a normám.
• Nesprávne zvolené elektrické vodiče so zlým výkonom môžu spôsobiť zásah elektrickým
prúdom a požiar.
• Zariadenie je potrebné správne uzemniť. Zlé uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok.
• Napájací kábel a ďalšie káble musia byť správne a bezpečne pripojené kvalifikovanou
osobou. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť prehriatie, požiar alebo stratu výkonu.
• Izolácia medzi kovovým vedením a stenou je nevyhnutná, ak potrubie prechádza cez kov,
platňu alebo mriežku v drevených budovách, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom
alebo úniku.
• Správne upevnite upevňovacie príslušenstvo tak, aby prístroj nespadol, aby ste predišli
požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
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!

UWAGA

• Vonkajšie potrubie nainštalujte v spáde, aby ste zabránili vniknutiu dažďovej vody do jednotky.
• Neinštalujte prístroj na vlhké miesta, napríklad do vaní. Môže to spôsobiť zásah elektrickým
prúdom a požiar.
• Neinštalujte prístroj tam, kde existuje riziko úniku horľavých plynov. Mohlo by to spôsobiť
požiar.
• Použitie v kyslom alebo zásaditom prostredí môže spôsobiť otravu alebo požiar.
• Aby sa zabránilo kondenzácii, musia byť vonkajšie potrubia izolované, v niektorých
prípadoch to platí aj pre potrubia vo vnútri budovy.
• Kryt elektrickej skrinky musí byť uzavretý a pevne utiahnutý, aby sa zabránilo vystaveniu
prachu a nečistôt. Nahromadený prach a nečistoty môžu spôsobiť prehriatie kontaktov,
požiar alebo šok.
• Nepoužívajte prístroj ako odsávač pár (digestor). Môže to spôsobiť zablokovanie výmenníka
tepla, filtrov a následne viesť k požiaru.
• Neinštalujte jednotku v bezprostrednej blízkosti ohňa, mohlo by to spôsobiť prehriatie a požiar.
• Používajte určené napájanie a napätie, použitie nesprávneho napájania môže spôsobiť požiar.

www.sloveco.sk

Všeobecné bezpečnostné pokyny

2. Inštalácia
2.1 Pokyny a obmedzenia týkajúce sa inštalácie
• Ponechajte jednotku vo vnútri obalu pri skladovaní, kým sa nedostanete na miesto inštalácie.
• Vyberte miesto inštalácie, kde je možné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre údržbu a
servis.

!

Vracajúci sa vzduch (RA / rA)

Výfuk vzduchu (EA / Fr)

Priestor

serwisowa

Minimálny

Minimalna

Vzduch do interiéru (SA)

Servisný
przestrzeń

Čerstvý vzduch (OA / oA)

Obr. 1 Priestor na údržbu
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• Počas inštalácie dodržujte minimálny priestor medzi stropom a zaveseným stropom:
Minimálna vzdialenosť medzi
stropom a zaveseným stropom B
[mm]

Model

HRU-ERGO-250

320

HRU-ERGO-350

320

HRU-ERGO-500

320

HRU-ERGO-650

390

HRU-ERGO-800

440

HRU-ERGO-1000

440

Tabuľka 1. Minimálna vzdialenosť medzi stropom

• Ak to požiarne predpisy vyžadujú, nainštalujte do požiarnej priečky požiarne klapky.
• Teplota okolia nesmie prekročiť 40 °C a zariadenie nemôže byť vystavené priamemu ohňu.
• Medzi vstupom a výstupom vzduchu z jednotky udržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m.
• Ak je systém vybavený externým ohrievačom, musí byť spustený spolu s ovládacím panelom - pripojte k
príslušným ovládacím kontaktom podľa ďalších pokynov v návode.
Zakazuje sa:

STOP

1. Inštalujte zariadenie v blízkosti kotlov alebo dymovodu.
2. Namontujte vetracie kanály tak, aby ste sa vyhli ohybom v ostrom uhle, mohlo by to narušiť
prúdenie a účinnosť jednotky a môže taktiež spôsobiť hlasnú prevádzku.

prehábanie

viac ohybov
Obr.3 Postupy, ktorým sa treba vyhnúť

zúženie priemeru

2.2 Príklad inštalačnej schémy
úchyt

distribučné potrubie

prívod vonkajšieho vzduchu

SA
RA
elektrický ohrev

OA

výfukové potrubie
tepelná izolácia
výfuk vzduchu smerom z budovy

Obr. 4 vetracie potrubie s rekuperačnou jednotkou jednotkou a ohrevom
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2.3 Rozmery

Elektrická
Ovládacia
Skrinka

Revízne dvierka

Priestor

serwisowa

Minimálny

Servisný
przestrzeń

Minimalna

serwisowa

przestrzeń

Privádzaný vzduch (SA)

serwisowa
Minimalna

Čerstvý vzduch (OA / oA)

przestrzeń

Použitý vzduch (RA / rA)

Minimalna

Vyfukovaný vzduch (EA / Fr)

Model

L
[mm]

W
[mm]

H
[mm]

C
[mm]

L1
[mm]

W1
[mm]

W2
[mm]

H1
[mm]

G
[mm]

HRU-ERGO-250
HRU-ERGO-350
HRU-ERGO-500
HRU-ERGO-650
HRU-ERGO-800
HRU-ERGO-1000

882
882
962
1222
1322
1322

599
804
904
884
884
1134

270
270
270
340
388
388

100
100
107
107
85
85

810
810
890
1150
1250
1250

657
860
960
940
940
1190

315
480
500
480
428
678

111
111
111
146
170
170

19
19
19
19
19
19

Minimálny
N
servisný priestor
[mm]
[mm]

144
144
194
194
242
242

600
700
800
800
800
1100

Tabuľka 2. Rozmery jednotky.
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2.4 Montáž
• Pripravte montážne prvky - zapustené kotvy, závitové tyče, matice a podložky (všetky prvky nájdete na našej
webovej stránke www.sloveco.sk).
• Rekuperačná jednotka je určená pre vodorovnú inštaláciu, je možné ju otočiť o 180˚ vodorovne
• Uistite sa, že všetky prvky zavesenia sú správne ukotvené, utiahnuté a zaistené rovnobežne, aby nedošlo k
poškodeniu zariadenia alebo nadmerným vibráciám.
zapustené kotvy: Ø10-Ø12

matica
tesnenie
fixácia
tesnenie
matica

Obr. 5. Schéma montáže.

!

POZOR

2.5 Elektrická inštalácia
Pred začatím akýchkoľvek inštalačných alebo údržbárskych prác odpojte napájanie, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom. Parametre káblov musia striktne zodpovedať požiadavkám, inak by to
mohlo spôsobiť zlyhanie výkonu a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Tento prístroj je vhodný pre jednofázové napájanie 230V ~ 50Hz.
Otvorte kryt elektrickej skrinky, pripojte 2 vodiče (L / N) k svorkám a pripojte kábel ovládacieho panelu k
doske podľa schémy zapojenia (pozri schému č. 2 v časti 14. Schémy).
Model

HRU-ERGO-250
HRU-ERGO-350
HRU-ERGO-500
HRU-ERGO-650
HRU-ERGO-800
HRU-ERGO-1000

Zdroj napájania

Kábel zdroja

Prívodný kábel pre
kontrólny panel

Model kontrólneho panelu

230V/1phase/50Hz
230V/1phase/50Hz
230V/1phase/50Hz
230V/1phase/50Hz
230V/1phase/50Hz
230V/1phase/50Hz

3x1.5mm2
3x1.5mm2
3x1.5mm2
3x1.5mm2
3x1.5mm2
3x1.5mm2

2x0.5mm2
2x0.5mm2
2x0.5mm2
2x0.5mm2
2x0.5mm2
2x0.5mm2

HRU-CONTR
HRU-CONTR
HRU-CONTR
HRU-CONTR
HRU-CONTR
HRU-CONTR

Tabuľka 3. Hrúbka kábla.
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2.6 Zostava potrubia
1. Spoj konektorov a potrubí jednotky by mal byť utesnený páskou alebo tesnením, aby sa zabránilo úniku
vzduchu.
2. Prívodné a výfukové potrubie by malo byť inštalované so sklonom 1-2% smerom von, aby sa zabránilo
prítoku vody alebo iných znečisťujúcich látok (obr. 6).
3. Napájacie a výfukové potrubie by malo byť izolované, aby sa zabránilo kondenzácii.

Uhol sklonu potrubia: 1-2%

Obr. 6. Inštalácia potrubí a rekuperačnej jednotky.

3. Kontrólny panel
Ovládací panel HRU-CONTR sa dodáva s jednotkou (štandardné vybavenie), je možné ho použiť na ovládanie
jednotky. Môže byť použitý na nastavenie a riadenie týždenného času. Ovládací panel je pripojený k jednotke
pomocou 5 m prepojovacieho kábla. Môže byť namontovaný na stenu. V prípade potreby použite dlhší kábel.
120
120

17

17

3.5

3.5

120

120

10

10

5

60

5
60

10

60

10

5
60

10
31

5

28

31
10

28

Obrázok 6. Príklad a fotografia rozmerov ovládacieho panela HRU-CONTR.
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3.1 LCD display panela
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Rozmrazovanie
aktívne

Zanesený
filter
Ohrev aktívny

By-pass
Zapnutý

Privádzaný
vzduchu

Zdroj

Čas

Teplota privádzaného vzduchu

Deň v týždni
Vonkajší vzduch

Teplota vzduchu
privedeného z vonku

Týždenný časovač

Vzduch v miestnosti

Teplota vzduchu v miestnosti

Obr. 7. Rozpis panelu LCD.

3.2 Tlačidlá
Vypínač

LCD display

Indikátor stavu

Skrátenie času

Zvýšenie teploty

Predĺženie času

Zníženie teploty

Funkcie a ukladanie údajov

Zrušiť operáciu

Elektrický ohrev

Zmena rýchlosti ventilátora

Nastavenie času

Obnovenie pôvodných
nastavení
Vybrať deň

Časovač zapnúť

Časovač vypnúť

Obr. 8. Popis funkčných tlačidiel.
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Pred začatím akýchkoľvek prác skontrolujte elektrické zapojenie!

POZOR

1. Pre spustenie stlačte tlačidlo ON / OFF, zelená kontrolka indikuje, že zariadenie je plne funkčné.
2. Skontrolujte predvolené výrobné nastavenia zariadenia. Stlačením a podržaním tlačidla MODE na 6
sekúnd vstúpite do ponuky parametrov režimu, zobrazí sa číslo parametra. Stlačením tlačidla SET
prejdite na parameter č. 21 (výber modelu zariadenia - úplný zoznam parametrov je na strane 11),
potom stlačte tlačidlo MODE, aby ste zmenili hodnotu parametra. Predvolená hodnota kódu bude blikať
v pravom rohu, pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte správny kód zariadenia podľa nižšie uvedenej
tabuľky a potvrďte tlačidlom SET. Potom stlačte tlačidlo EXIT.
Model

HRU-ERGO-250
HRU-ERGO-350
HRU-ERGO-500
HRU-ERGO-650
HRU-ERGO-800
HRU-ERGO-1000

www.sloveco.sk

3.3 Prvé spustenie

Kód

5
4
3
0
1
2

Tabuľka 4. Kódy produktu označujúce model jednotky.

3. Potom skontrolujte prevádzkové režimy a rýchlosť ventilátorov. Stlačením tlačidla MODE môžete prepínať
medzi režimami rA (spätný vzduch - vzduch v miestnosti, vyfukovaný vzduch), oA (vonkajší vzduch vonkajší vzduch), SA (privádzaný vzduch - vzduch privádzaný do miestnosti) a skontrolovať, či sú príslušné
teploty správne. Stlačením tlačidla FAN môžete zmeniť rýchlosť ventilátora v režime rA a SA výberom z 10
dostupných rýchlostí. Do hlavnej ponuky sa vrátite stlačením tlačidla EXIT.
4. Skontrolujte prevádzkový režim bypassu. Predvolená pracovná teplota bypassu je 19-21 °C (môže byť
zmenená používateľom). Ak je indikátor vonkajšej teploty oA v tomto rozmedzí, bypass sa zapne a na
displeji sa objaví príslušná ikona (pozri obr. 7).

3.4 Používateľská príručka k ovládaciemu panelu
1. ON / OFF: stlačením zapnete / vypnete zariadenie. Zelená kontrolka označuje, že zariadenie je plne funkčné.
2. MODE: stlačte pre prepn. medzi režimami oA (vonkajší vzduch) / rA (spätný vzduch) / SA (privádzaný vzduch).
3. FAN: opakovane stláčajte v režimoch oA a rA, aby ste zmenili rýchlosť ventilátora na 10-stupňovej stupnici.
4. CLOCK: Hodiny majú funkciu pozastavenia v prípade výpadku prúdu. Nastavte čas stlačením CLOCK,
dvojbodka prestane blikať, stlačte CLOCK. Nastavte čas pomocou < >, potom potvrďte pomocou CLOCK,
rovnakým spôsobom nastavte hodnotu min., potvrďte pomocou SET alebo stlačte EXIT na prerušenie.
5. DAY: vyberte deň, stlačte DEN a pomocou kláves <> vyberte deň, potvrďte tlačidlom SET alebo stlačte
EXIT pre zrušenie operácie.
6. TIMER: týždenný časovač
6.1. Nastavte čas zapnutia: niekoľkokrát stlačte TIMER ON, aby ste vybrali hodinu> minútu> hodiny
vypnuté („-: -”). Pomocou šípok < > nastavte požadovaný čas. Každý deň môže byť naprogramovaný
dvakrát, stlačením „MODE“ zvoľte medzi „1“ a „2“. Stlačením DŇA nastavíte ďalší deň. Uložte údaje
stlačením SET alebo výberom EXIT operáciu zrušíte. Vedľa ikony hodín sa zobrazí symbol ON.
6.2. Nastavte čas vypnutia: stlačte TIMER OFF a postupujte rovnakým spôsobom ako v časti 6.1.
Potom sa vedľa ikony hodín objaví symbol OFF.
7. Skontrolujte nastavenie časových hodín stlačením DAY a prepínaním < > po sebe nasledujúcich dní.
Stlačením TIMER ON alebo TIMER OFF môžete zobraziť presný čas.
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8. Režim týždenného časovača prečíta aktuálny čas a automaticky zapne / vypne zariadenie podľa
naprogramovaných hodnôt. Užívateľ môže ovládací panel kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť manuálnym
stlačením ON / OFF.
9. Tabuľka nastavenia parametrov
Nr

Funkcia

Rozsah

00

Napájanie

0 - nie 1 - áno

1

hl. riad. jednotka

01

Elektrický ohrev

0 - nie 1 - áno

0

hl. riad. jednotka

02
03
04
05
06

Otváracia teplota bypassu X
Rozsah teploty otvorenia bypassu Y
Interval odmrazovania
Teplota odmrazovania na vstupe
Čas rozmrazovania

07

CO2 senzor

08
21

ModBus adresa
Model jednotky

23

Kontrola rýchlosti ventilátora

24

Multifunkčné nastavenie

25

Nastavuje sa alarm filtra

5-30
2-15
15-99
-9-5
2-20
28-C8
(392-1960PPM)
1-16
0-7
0: 2 rýchlosti
1: 3 rýchlosti
2: 10 rýchlosti (DC)
0: Vyhradené
1: Alarm filtra
2: Týždenný časovač
0: 45 dní
1: 60 dní
2: 90 dní
3: 180 dní

Predvolené

19
3
30
-1
10
66
(1000PPM)
1

Jednotky

Zaznamenáva

C
C
Minúty
o
C
Minúty

hl. riad. jednotka
hl. riad. jednotka
hl. riad. jednotka
hl. riad. jednotka
hl. riad. jednotka

PPM

hl. riad. jednotka

o
o

hl. riad. jednotka
hl. riad. jednotka

2

0

0

hl. riad. jednotka

Tabuľka 5. Kódy predvoleného nastavenia
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10. Regulácia teploty je možná po pripojení externého elektrického ohrievača (konektory LD3 a LD4). Nastavte
požadovanú teplotu pomocou +/- v režime zobrazenia SA (privádzaný vzduch). Ak je skutočná teplota
privádzaného vzduchu nižšia ako nastavená hodnota, teplo sa zapne podľa nasledujúceho algoritmu:
10.1 Ak je rozdiel medzi nastavenou teplotou a SA = 0 °C - 5 °C, aktivuje sa 1 stupeň vykurovania.
10.2 Ak je rozdiel medzi nastavenou teplotou a SA> 5 °C, aktivuje sa 1 a 2 vykurovacie stupne.
Podrobný algoritmus pre prevádzku ohrievača je popísaný v časti 7.2 Ohrievače.
11. Manuálne nastavenie parametrov:
11.1 Vstúpte do režimu nastavovania parametrov jednotky, stlačte a podržte MODE po dobu 6 sekúnd
11.2 Aktuálna hodnota parametra v rozsahu 00-25 sa zobrazí v strede obrazovky. Stlačením SET
prepnete číslo parametra. Upravte stlačením MODE, pomocou tlačidiel hore / dole nastavte
požadovanú hodnotu a potvrďte tlačidlom SET.
12. Prevádzka bypassu:
Obtok sa aktivuje, ak je vonkajšia teplota rovnaká alebo vyššia ako nastavenie X a menšia ako X + Y.
Podrobný algoritmus operácie bypassu je vysvetlený v časti 5.1. Prevádzka bypassu.
13. Rozmrazovací režim:
Ak je teplota na výmenníku nižšia ako -1 °C (je možné upraviť prah odmrazovania) a interval od
posledného odmrazovania je dlhší ako 30 min (je možné upraviť), ventilátor výfuku začne pracovať na
najvyššom prevodovom stupni a prívodný ventilátor sa zastaví. Proces pokračuje, kým sa teplota na
výmenníku (EA) nezvýši o 15 °C nad prahovú hodnotu odmrazovania alebo kým neprejde 10 minút
(možno upraviť). Podrobný algoritmus odmrazovania je vysvetlený v časti 5.3 Prevádzka v režime
rozmrazovania.
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15. Tabuľka chýb. Krátkym stlačením tlačidla SET skontrolujte chybový kód a porovnajte ho s tabuľkou
uvedenou nižšie
Chybové
kódy

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Chybové

Chyba snímača teploty čerstvého vzduchu
EEPROM chyba
Chyba snímača teploty spiatočky
Chyba snímača teploty výfukovaného vzduchu
Komunikačná chyba
Chyba snímača teploty privádzaného vzduchu
Chyba ventilátora na výstupe
Chyba ventilátora na vstupe
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14. Alarm výmeny filtra:
Konfigurujte alarm výmeny filtra zmenou parametra 25 (alarm každých 45 - 180 dní). Alarm výmeny filtra
je signalizovaný ikonou
na displeji. Ak chcete resetovať alarm, nastavte parameter 24 na hodnotu 1.

Tabuľka 6. Zoznam chybových kódov.

4. Voliteľné príslušenstvo
4.1 Ohrievače rozvodov
K jednotke HRU-ERGO je možné pripojiť externý ohrievač vzduchu. Vykurovacie telesá sa vzhľadom na svoje
funkcie vo ventilačnom systéme delia na: predbežné a sekundárne vykurovacie telesá.
Predhrievač je namontovaný na sacích potrubiach jednotky (prívod čerstvého vzduchu z exteriéru) a je
zodpovedný za predhrievanie vzduchu dodávaného do zariadenia. Ohrievač chráni výmenník pred
zamrznutím, ak teplota vonkajšieho vzduchu klesne na veľmi nízku úroveň a neovplyvní to teplotu v
miestnosti. Jednotka HRU-ERGO je štandardne vybavená automatickou ochranou proti zamrznutiu zmenou
otáčok ventilátora. Dodatočné kúrenie je namontované na prívodnom potrubí (čerstvý privádzaný vzduch do
miestnosti) na ďalšie vykurovanie teploty privádzaného vzduchu. Po pripojení ohrievača k jednotke HRUERGO máme možnosť nastaviť teplotu v miestnosti, keď si myslíme, že samotná rekuperácia nestačí pre
naše pohodlie.
Automatizácia ovládacieho panelu HRU-ERGO vám umožňuje ovládať jeden ohrievač predbežný alebo sekundárny.

!
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Ak chcete k jednotke pripojiť predhrievač, prepnite spínač 1 na spínacom bloku SW4 do polohy ON.

Obr. 9. Spínací blok SW4 na doske.

Potom pripojte kontakt LD4 k relé ohrievača (pozri schému č. 2 v kapitole 12. Schémy). Riadiaci
signál 230V.

Obr. 10. Kontakty LD3 a LD4 na doske.

Ak chcete k jednotke pripojiť dohrievač, prepnite spínač 1 na spínacom bloku SW4 do polohy OFF.
Pripojte 2-konektorový ohrievač k kontaktom LD3 a LD4 (pozri diagram č. 3 v kapitole 12. Schémy).
Riadiaci signál 230V.
Jednotku HRU-ERGO je možné pripojiť aj k ohrievaču vody. V takom prípade signál z konektorov LD3 a LD4
riadi činnosť pohonu na uzatváracom ventile umiestnenom vedľa ohrievača vody.

46
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Podrobný algoritmus pre prevádzku ohrievača je popísaný v časti 5.2 Ohrievač
Viac informácií o technických špecifikáciách ohrievačov nájdete na www.sloveco.sk
Môžete pripojiť a ovládať iba jeden ohrievač, buď predhrievač alebo dohrievač.
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4.2 Senzory CO2 a vlhkosti
Jednotku HRU-ERGO je možné ovládať pomocou externých senzorov CO2 alebo vlhkosti.
Pre aktiváciu senzora CO2 prepnite spínač 3 na spínacom bloku SW4 do polohy OFF (predvolené nastavenie)
a pripojte senzor ku konektoru „CO2“ na hlavnej ovládacej doske (pozri schému č. 4 v časti 12. Schémy). .

Obrázok 11. Konektor CO2 na základnej doske.

Pre aktiváciu snímača vlhkosti prepnite spínač 3 na spínacom bloku SW4 do polohy ON a pripojte snímač ku
konektoru „CN25“ na hlavnej ovládacej doske (pozri schému č. 5 v časti 12. Schémy).

Obr. 12. Konektor CN25 na hlavnej doske na pripojenie snímača vlhkosti

!

Ak pripájate senzory CO2 aj RH, nechajte spínač SW4-3 v polohe „ON“. Senzory CO2 a
RH fungujú, iba ak sú pripojené k dotykovému ovládaciemu panelu HRU-CONT-TPAD.
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4.3 Dostupné konfigurácie

+
HRU-ERGO Ventilátor s
rekuperáciou tepla a energie

HRU-CONTR-TPAD
Ovládač

+
HRU-ERGO Ventilátor s
rekuperáciou tepla a energie

HDE-CO2 ohrievač

+
HDE-CO1
predohrievač

HRU-ERGO Ventilátor s
rekuperáciou tepla a energie

HDW Ohrev vody

HRU-ERGO Ventilátor s
rekuperáciou tepla a energie

CQ230A Aktuátor

+

HDW Ohrev vody

HRU-ERGO Ventilátor s
rekuperáciou tepla a energie

3d R3..xx-B..Ventil

+

+
HRU-ERGO Ventilátor s
rekuperáciou tepla a energie

HRU-CONTR-TPAD
Ovládač

CO2 senzor

+

+
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2d CQ215Q-J Ventil

+

+

HRU-ERGO Ventilátor s
rekuperáciou tepla a energie

+

+

+

HRU-CONTR-TPAD
Ovládač

RH senzor vlhkosti
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5. Podrobné operačné algoritmy
5.1 Bypass

Obr. 13. Obtok (Bypass) je otvorený / zatvorený.

Bypass je funkcia, ktorá umožňuje obtok výmenníka tepla v prípade malého rozdielu teploty výstupného a
privádzaného vzduchu. Predvolená teplota bypassu je 19 - 21 °C. Bypass sa zapne, iba ak:
podmienka I: teplota privádzaného a odvádzaného vzduchu je v rozmedzí 19-21˚C.
podmienka II: teplotný rozdiel medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom nebude väčší ako + 3 °C.
Podľa nasledujúcich pokynov môžete zmeniť predvolené parametre činnosti bypassu:
1. Stlačte a podržte tlačidlo MODE dlhšie ako 6 sekúnd.
2. Teraz môžete nastaviť parametre:
No.

Vysvetlenie

00
01
02
03
04
05
06
07

Rozsah

Bez funkcie
Elektrický ohrev
Teplota otvorenia Bypassu
Rozsah teploty otvorenia Bypassu Y
Interval rozmrazovania
Teplota rozmrazovania na vstupe
Čas rozmrazovania
Rozdiel v otváracej teplote druhého
elektrického ohrievača

0 - nie 1 - áno
5-30
2-15
15-99
-9-5
2-20
2-7

Prednastavená hodnota

Záznamenané v

0
19
3
30
-1
10

hlavná riadiaca jednotka
hlavná riadiaca jednotka
hlavná riadiaca jednotka
hlavná riadiaca jednotka
hlavná riadiaca jednotka
hlavná riadiaca jednotka
hlavná riadiaca jednotka

5

hlavná riadiaca jednotka

Tabuľka 7. Nastavenie hlavných parametrov
3. Stlačením tlačidla SET vyberte parameter 02 a potom stlačením tlačidla MODE nastavte hodnotu.
4. Pomocou šípok HORE / DOLE nastavte teplotu obtoku (napr. X = 26 °C).
5. Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla SET.
6. Opätovným stlačením tlačidla SET prejdete na parameter 03.
7. Stlačením tlačidla MODE nastavíte hodnotu (predvolená hodnota: 3). Toto je hodnota pridaná k parametru
02, ktorý definuje rozsah: napr. od 19 °C do 19 + 3 °C.
8. Potvrďte zmeny tlačidlom SET.
9. Nakoniec program opustíte stlačením tlačidla EXIT.
10. Výsledkom je, že obtok sa otvorí v podmienkach, keď je vonkajšia teplota OA rovná alebo vyššia ako
26 °C a nižšia ako 29 °C.

!

Na požiadanie používateľa je možné automatický by-pass vypnúť číselným spínačom SW4-2.
Prepnite spínač 2 do polohy ON a potom manuálne otvárajte / zatvárajte obtok s beznapäťovým
obtokom (pozri obrázok 1, PORT 2). Po uzavretí okruhu PORT 2 sa otvorí bypass a ventilátory budú
pracovať najvyššou rýchlosťou. Po otvorení sa jednotka vráti do predchádzajúceho stavu.
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ALGORITMUS BYPASSU
oA - vonkajšia teplota
X - teplota otvárania bypassu
Y - teplotný rozsah otvorenia bypassu
Podmienka:
1. oA < X lub oA > X+Y - Bypass je zatvorený
2. X ≤ oA ≤ X+Y
- Bypass je otvorený
Príklad 1:
oA = 22˚C (leto)
Podmienka:
1. oA < X or oA > X+Y
2. X ≤ oA ≤ X+Y
X = 19 or Y = 3 (X a Y parametre sa musia nastaviť pomocou ovládača)
1. 22 < 19 or 22 > 19+3 podmienka nie je splnená
2. 19 ≤ 22 ≤ 19+3
podmienka je splnená
Výsledok: bypass je otvorený
Príklad 2:
oA = 10˚C (zima)
Podmienka:
1. oA < X or oA > X+Y
2. X ≤ oA ≤ X +Y
X = 19 or Y = 3 (X a Y parametre sa musia nastaviť pomocou ovládača)
1. 10 < 19 or 10 > 19+3 podmienka je splnená
2. 19 ≤ 10 ≤ 19+3
podmienka nie je splnená
Výsledok: bypass je zatvorený

5.2 Ohrev
1. V nastaveniach parametrov musí byť elektrický ohrievač aktivovaný, to znamená stlačte a podržte tlačidlo MODE
po dobu 6 sekúnd a potom stlačte tlačidlo SET, aby ste vybrali parameter 01 - elektrický ohrievač. Stlačením
tlačidla MODE upravte parameter 01. Pomocou tlačidla UP-DOWN zmeňte hodnotu z „0“ na „1“, potom zmeny
potvrďte tlačidlom SET.
2. Stlačením tlačidla
na ovládači zapnete elektrický ohrievač.
3. Pomocou tlačidiel UP - DOWN zvoľte hodnotu teploty. Ak poklesne pod nastavenú teplotu, elektrický ohrev sa
aktivuje.
4. Je možné pripojiť dva elektrické ohrievače.
5. Schéma činnosti:
Ak je rozdiel medzi teplotou nastavenou používateľom (TN) a teplotou privádzaného vzduchu (TSA) 0-5 °C,
aktivuje sa prvý ohrievač / prvý stupeň ohrevu (aktivuje sa konektor LD3). Ak je uvedený rozdiel nad 5˚C,
aktivuje sa druhý ohrievač / druhý stupeň ohrevu (aktivuje sa konektor LD4)
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0˚C < TN - TSA < 5˚C
TN - TSA > 5˚C
TSA ≥ TN

ALNOR® ventilation systems

is a legally protected trade mark and technological patent. All rights to change or amend are reserved.

Ak chcete upraviť predvolené parametre funkcie odmrazovania, stlačte a podržte tlačidlo MODE po dobu 6
sekúnd a potom stlačte tlačidlo SET a vyberte parametre 04 alebo 05 alebo 06. Stlačením tlačidla MODE
upravte parametre 04 alebo 05 alebo 06. Použite tlačidlo UP - DOWN pre zmenu hodnoty, potom potvrďte
zmeny tlačidlom SET.
No.

Vysvetlenie

Rozsah

Predvolená
hodnota

Zaznamenávanie v

04
05
06

Defrost interval
Defrost inlet temperature
Defrosting time

15-99
-9-5
2-20

30
-1
10

hlavná riadiaca jednotka
hlavná riadiaca jednotka
hlavná riadiaca jednotka
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5.3 Rozmrazovanie

Tabuľka 8. Vybrané hlavné nastavenia rozmrazovania
Príklad nastavenia:
Parameter 4: 25
Parameter 5: -5
Parameter 6: 10

Intervaly medzi cyklami odmrazovania trvajú 25 minút.
Odmrazovací systém začne pracovať pri teplote oA <-5˚C.
Odmrazovací systém bude pracovať 10 minút alebo kým výmenník tepla
nedosiahne teplotu 10 °C *.
*
Od výroby je nastavená druhá podmienka pre ohrev výmenníka OA +15 °C, ktorá je
od nastavenej teploty (-5 ° C), odmrazovací systém bude pracovať 10 minút alebo
kým výmenník tepla nedosiahne teplotu + 10 °C.

6. Diaľkové ovládanie - adresovanie ModBus
No.

Vysvetlenie

00
01
02

Bez funkcie
Bez funkcie
Otváracia teplota bypassu X
Rozsah teploty otvorenia
bypassu Y
Interval odmrazovania
Teplota odmrazovania na vstupe
Čas rozmrazovania
CO2 senzor
Adresovanie ModBus

03
04
05
06
07
08
09

10

Rozsah

Jednotka ZAP./VYP.

Prívodný ventilátor

Prednastavená hodnota

Zaznamenané v

5-30

19

hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka

2-15

3

hl. riadiaca jednotka

15-99
-9-5
2-20
28-C8 (392-1960ppm)
1

30
-1
10
66 (1000ppm)

hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka

0-OFF 1-ON
Rýchlosti:
0=stop,
2=rýchlosť 1, 3=rýchlosť 2,
5=rýchlosť 3, 8=rýchlosť 4,
9=rýchlosť 5,
10=rýchlosť 6,
11=rýchlosť7,
12=rýchlosť 8,
13=rýchlosť 9,
14= rýchlosť 10
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No.

Vysvetlenie

Rozsah

Prednastavená hodnota

Rýchlosti:
0=stop,
2=rýchlosť 1, 3=rýchlosť 2,
5=rýchlosť 3, 8=rýchlosť 4,
9=rýchlosť 5,
10=rýchlosť 6,
11=rýchlosť 7, 12=rýchlosť 8,
13=rýchlosť 9,

hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka

11

Odvodný ventilátor

12

Z miestností RA je
vyčerpaný vzduch

Sledovaná hodnota

hl. riadiaca jednotka

13

Čerstvý vzduch privádzaný z
vonkajšieho prostredia OA

Sledovaná hodnota

hl. riadiaca jednotka

14

Použitý vzduch
odvádzaný von EA

Sledovaná hodnota

hl. riadiaca jednotka

15
16
17

Teplota rozmrazovania
Externý signál ON/OFF
Signál ON/OFF senzora CO2

18

Signál požiarneho poplachu /
bypassu / signál odmrazovania

19

Elektrcký ohrev

14= rýchlosť 10

Sledovaná hodnota
Hodnota dopytu
Hodnota dopytu
Hodnota dopytu:
B0-1 - požiarný poplach ON
B1-1 - Bypass ON
B2-1 - Bypass OFF
B3-1 - Rozmrazovanie

hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka
hl. riadiaca jednotka

Hodnota dopytu:
B2-OA - chyba teploty
OA B5-EEPROM - chyba pamäte
B4-RA - chyba teploty
RA B3-Fr - chyba rozmrazovania

20

Chybový displej

21
22

Model jednotky
Model rozmrazovania
Tabuľka 9. Adresovanie ModBus
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Zaznamenané v
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Main control unit

Pred začatím inštalácie alebo údržby odpojte napájanie, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo
iným zraneniam. Špecifikácia elektrického vedenia musí zodpovedať platným predpisom, inak hrozí riziko
poruchy, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Používajte iba originálne filtre. Jednotka sa dodáva so sadou filtrov. Zanesenie filtra alebo jeho poškodenie
môže spôsobiť poruchu alebo zníženie efektivity rekuperácie v dôsledku hromadenia nečistôt a prachu.
Vymeňte alebo vyčistite filter, keď sa objaví alarm
výmeny filtra alebo ak spozorujete značné zníženie
výkonu systému spôsobené nečistotami alebo prachom.
Frekvencia údržby závisí od mnohých faktorov, prostredia, pracovného času atď.

7.1 Čistenie filtra
1. Otvorte servisný panel.
2. Vyberte znečistený filter.
3. Vyčistite filter od prachu a nečistôt. V prípade silných nečistôt vyčistite
vodou a slabým saponátom.
4. Vložte suchý filter späť do prístroja a zatvorte servisný panel.
5. Ak je filter veľmi znečistený alebo poškodený, vymeňte ho za nový.

www.sloveco.sk

7. Servis a údržba

fixná časť
servisný panel

7.2 Údržba výmenníka
1. Otvorte servisný panel.
2. Vyberte znečistený filter.
3. Vyberte výmenník zo zariadenia.
4. Výmenník opatrne očistite od nečistôt a prachu.
5. Namontujte opäť výmenník tepla a filter.

!

výmenník tepla

filter

Výmenník sa odporúča servisovať každé tri roky!

8. Riešenie problémov

Obr. 14. Filter a výmenník tepla

Pred kontaktovaním servisu vám odporúčame samostatnú identifikáciu chyby pomocou nižšie uvedenej
tabuľky:
Chybový
kód

Chyba

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Chyba snímača teploty čerstvého vzduchu
Chyba EEPROM (vnútorná pamäť)
Chyba snímača teploty vratného vzduchu
Chyba snímača teploty výfukovaného vzduchu
Chyba komunikácie
Senzor teploty privádzaného vzduchu
Chyba ventilátora na odvode
Chyba ventilátora na prívode
Tabuľka 10. Zoznam chybových kódov.
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Problém

Možný dôvod

Riešenie

Úroveň prúdenia vzduchu v
miestnosti po určitom čase
znateľne klesla.

Zaprášený alebo zenesený filter

Zvuky v potrubí

Uvoľnené spoje potrubia

Vyšistite alebo vymeňte filter
Opravte spoje a spojovacie prvky
1. Skontrolujte, či je zariadenie
správne zapojené.
2. Zapnite spínač.

1. Žiadne napájanie
2. Spínač poistky odpojený

Zariadenie nepracuje

Tabuľka 11. Príklady riešení problémov.

9. Technické údaje
Model

Prietok
vzduchu
[m3/h]

HRU-ERGO-250
HRU-ERGO-350
HRU-ERGO-500
HRU-ERGO-650
HRU-ERGO-800
HRU-ERGO-1000

250
350
500
650
800
1000

Entalpická účinnosť [%]

Leto

Zima

70
69
67
68
71
71

Účinnosť
rekuperácie
[%]

Úroveň
hluku
[dB]

Napätie
[V]

Výkon
[W]

Váha
[kg]

75
75
75
75
75
75

34.5
37.5
39
39.5
42
43

230
230
230
230
230
230

46
60
51
78
186
243

29
37
43
64
71
83

63
66
62
62
65
65

Tabuľka 12. Podrobnosti / technické špecifikácie HRU-ERGO.

Model

HRU-ERGO-250
HRU-ERGO-350
HRU-ERGO-500
HRU-ERGO-650
HRU-ERGO-800
HRU-ERGO-1000

Napájací
kábel

3x
1.5mm2

Ovládací panel

Áno
Týždenný
časovač

Model
ventilátora

DC

Počet
rýchostí
ventilátorov

Letný
bypass

Rozmrazovanie

10
rýchlostí

Áno
možná
regulácia

Áno
možná
regulácia

Tabuľka 13. Podrobnosti / technické špecifikácie HRU-ERGO.
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Kontrola kvality
vzduchu
(CO2 , RH)

Ovládač
dostupný
na požiadanie

+58(5*2
+58(5*2
+58(5*2
+58(5*2

'DQHWHFKQLF]QH
'DQHWHFKQLF]QH
10.
Grafy
'DQHWHFKQLF]QH
'DQHWHFKQLF]QH
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:\NUHVGRERUX
:\NUHVGRERUX
:\NUHVGRERUX
:\NUHVGRERUX
HRU-ERGO-350
HRU-ERGO-350
HRU-ERGO-350
HRU-ERGO-350

Prietok vzduchu (m 3/h)
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
K@
3
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
K@ 3K@

:\GDMQRĂÉ 

6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
FKîRG]HQLH
Entalpická
účinnosť (chladenie)
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
FKîRG]HQLH
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
FKîRG]HQLH

:\GDMQRĂÉ 
Účinnosť %
:\GDMQRĂÉ 

6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\ 3D

:\GDMQRĂÉ 

6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\
Statický tlak (Pa) 3D
6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\ 3D

6SUDZQRĂÉRG]\VNX
Účinnosť výmeny tepla
6SUDZQRĂÉRG]\VNX
6SUDZQRĂÉRG]\VNX
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
JU]DQLH
Entalpická
účinnosť (ohrev)
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
JU]DQLH JU]DQLH

Účinnosť výmeny tepla
6SUDZQRĂÉRG]\VNX
6SUDZQRĂÉRG]\VNX
6SUDZQRĂÉRG]\VNX
Entalpická účinnosťJU]DQLH
(ohrev)
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
JU]DQLH JU]DQLH
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
Entalpická účinnosťFKîRG]HQLH
(chladenie)
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
FKîRG]HQLH
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
FKîRG]HQLH

:\GDMQRĂÉ

:\GDMQRĂÉ
Účinnosť %

Statický tlak (Pa)
6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\
3D

6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\
3D3D
6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\

HRU-ERGO-250
HRU-ERGO-250
HRU-ERGO-250
HRU-ERGO-250

Prietok
vzduchu (m /h)3K@
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
3
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
K@ 3K@

3

3

HRU-ERGO-650
HRU-ERGO-650
HRU-ERGO-650
HRU-ERGO-650

6SUDZQRĂÉRG]\VNX
6SUDZQRĂÉRG]\VNX
Účinnosť
výmeny tepla
6SUDZQRĂÉRG]\VNX

698
698
698
98

3 33
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Entalpická účinnosť
(chladenie)
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:\GDMQRĂÉ
:\GDMQRĂÉ 

6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
JU]DQLH
JU]DQLH
Entalpická účinnosť
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
JU]DQLH (ohrev)

6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\ 3D

6SUDZQRĂÉRG]\VNX
6SUDZQRĂÉRG]\VNX
6SUÚčinnosť výmeny tepla
6SUDZQRĂÉRG]\VNX

Statický tlak (Pa)
6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\ 3D
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6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
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FKîRG]HQLH
Entalpická
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(chladenie)
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
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6SUDZQRĂÉHQWDOSLL

:\GDMQRĂÉ 
:\GDMQRĂÉ 

6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
JU]DQLH
JU]DQLH
6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
6S
Entalpická
účinnosť (ohrev) JU]DQLH

HRU-ERGO-500
HRU-ERGO-500
HRU-ERGO-500
HRU-ERGO-500

6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\
3D3D
6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\
6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\ 3D
Statický tlak (Pa)

Urządzenia
iiiakcesoria
do
urządzeń
Urządzenia
akcesoria
do
urządzeń
Urządzenia
akcesoria
do
urządzeń
Urządzenia i akcesoria do urządzeń

&HQWUDODUHNXSHUDF\MQD]RG]\VNLHPFLHSğDLZLOJRFL
&HQWUDODUHNXSHUDF\MQD]RG]\VNLHPFLHSğDLZLOJRFL
&HQWUDODUHNXSHUDF\MQD]RG]\VNLHPFLHSğDLZLOJRFL
&HQWUDODUHNXSHUDF\MQD]RG]\VNLHPFLHSğDLZLOJRFL

3 3
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
K@K@
Prietok
vzduchu (m3/h)
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P3K@

ALNOR® ventilation systems
®systemy
ALNOR
ALNOR
systemy
wentylacji
wentylacji
®systemy
®®systemy
ALNOR
wentylacji
ALNOR
wentylacji
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:\NUHVGRERUX
:\NUHVGRERUX
HRU-ERGO-1000
HRU-ERGO-1000

Enthalpy
6SUDZQRĂÉ
6SUDZQRĂÉ
efficiency
entalpii
entalpii
(heating)
JU]DQLH
JU]DQLH

6SUDZQRĂÉRG]\VNX
Účinnosť výmeny tepla

Statický tlak (Pa)
6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\ 3D

:\GDMQRĂÉ
Účinnosť
% 

6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
Entalpická účinnosťFKîRG]HQLH
(chladenie)

6SUDZQRĂÉHQWDOSLL
FKîRG]HQLH
Entalpická účinnosť (chladenie)

3
Prietok
vzduchu (m3/h)
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
K@

3
Prietok
vzduchu (m3/h)
3U]HSî\ZSRZLHWU]D>P
K@

11. Energetická účinnosť

)LOWU\
Model

.RG
.RG

Úroveň
hluku
[dB]

HRU-ERGO-250
+5)(5*2(8
+5)(5*2(8 35
HRU-ERGO-350
+5)(5*2(8
+5)(5*2(8 38
HRU-ERGO-500
+5)(5*2(8
+5)(5*2(8 39
HRU-ERGO-650
+5)(5*2(8
+5)(5*2(8 40
+5)(5*2(8
+5)(5*2(8 42
HRU-ERGO-800
+5)(5*2(8
+5)(5*2(843
HRU-ERGO-1000

Prietok vzduchu

[m3/h]
.ODVDILOWUD
.ODVDILOWUD

0RŅOLZRĵFLSRGãĊF]HQLD
Energetická

:\PLDU
:\PLDU
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[mm]
[mm]

(8
(8250
(8
(8350

A
[
[
A
[
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(8
(8500

A
[
[

(8
(8650

A
[
[

(8
(8800

[
[
A
[
[
A

(8
(8
1000

6SUDZQRĂÉRG]\VNX
Účinnosť
výmeny tepla

Účinnosť
% 
:\GDMQRĂÉ

6SUDZQRĂÉ
Entalpická
entalpii
účinnosť
JU]DQLH
(ohrev)

6SUÙĝG\VSR]\F\MQ\ 3D
Statický tlak (Pa)
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HRU-ERGO-800
HRU-ERGO-800

+

Urządzenia i akcesoria do urządzeń

'DQHWHFKQLF]QH

HRU-ERGO-1000

A++
A+

A
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Kontroler
Kontroler
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+
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Terminál na ERV

Prívodný ventilátor
červený
čierny
biely__
žltý
modrý

červený

www.sloveco.sk

12. Schémy

Signál elektrického ohrevu

čierny
biely__
žltý___
modrý

Spoj kontrólneho panelu a kábla
Štandardná dĺžka: 5m

Odvádzací ventilátor

Externý spínač

Spínač Bapassu

Ovládací panel

Porty RS485

Vstup signálu požiarneho poplachu

Porty kontrólneho panelu

Senzor vlhkosti

Výstup chybového signálu

Spínač vytáčania

Výstup signálu riadnej prevádzky

Obrázok 1. Schéma hlavnej dosky.

ALNOR® ventilation systems
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HRU-ERGO

N L

NAPÁJANIE

LD3
LD4

230V 50Hz

PRE-HEATER

zdroj ovládanie

HDE-CO1

L
N
L
N
PE
TA
TR

R1
O

L1 L2 L3 NOA1

I

T1 T2 T3 NOA2

Stýkač
1

Obrázok 2. Schémy zapojenia predhrievača.
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HRU-ERGO

N L

NApÁJANIE

LD3
LD4

230V 50Hz

zdroj ovládanie

AFTER HEATER

HDE-CO2

L
L
N
L
N
PE
TA
TR

R1

R2

O

L1 L2 L3 NOA1

I

T1 T2 T3 NOA2

Stýkač 1
I
O

L1 L2 L3 NOA1

T1 T2 T3 NOA2

Stýkač 2

Obrázok 3. Schémy zapojenia sekundárneho ohrievača.
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HRU-ERGO

CO2
N L

LD3
LD4

NAPÁJANIE

HUM

230V 50Hz

CO2 SENSOR
Obrázok 4. Schémy zapojenia snímača CO2.
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HRU-ERGO

CO2
N L

LD3
LD4

NAPÁJANIE

HUM

230V 50Hz

SENZOR
VLHKOSTI
Obrázok 5. Schémy zapojenia snímača vlhkosti.
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13. Produktový list v súlade s nariadením EÚ č. 1254/2014
Výrobca

ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Identifikátor modelu dodávateľa

HRU-ERGO-250

Špecifická spotreba energie (SEC) pri
miernom podnebí
SEC pri teplom podnebí
SEC pri chladnom podnebí

kWh/m2/year

-35.79

A

kWh/m2/year

-13.54

E

kWh/m /year

-70.05

A+

2

Typológia jednotky

Obojsmerná

Druh pohonu

Viacrýchlsotný

Druh rekuperačného systému

Rekuperácia tepla

Tepelná účínnosť rekuperácie

%

75

m /h

250

W

46

Hladina akustického hluku Lwa

dB(A)

35

Referenčný prietok

m /s

0.069

Maximálny prietok vzduchu

3

Maximálny odber energie

3

Referenčný tlakový rozdiel

Pa

SPI

85

kW/(m /h)
3

0.95
lokálne kontrolovaný dopyt

Kontrolný faktor a typológia kontroly
Faktor vnútorného úniku

%

6

Faktor vonkajšieho úniku

%

2.8

Zmiešavací pomer bezrozvodových
obojsmerných ventilačných jednotiek

neaplikovateľné

Umiestnenie a popis vizuálnej výstrahy stavu filtra

Vizuálne upozornenie na displeji

Pokyny na inštaláciu mriežok regulovaného
prívodu a výfuku

neaplikovateľné

ternetová adresa pre pokyny na montáž / demontáž
Citlivosť prúdenia vzduchu na zmeny tlaku pri + 20
Pa a - 20 Pa pre nevodené jednotky
Vnútorná / vonkajšia vzduchotesnosť v m3 / h
pre jednotky bez potrubia
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neaplikovateľné
m3/h

neaplikovateľné

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - mierne podnebie

kWh/rok

2.53

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - teplé podnebie

kWh/rok

2.08

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - chladné podnebie

kWh/rok

7.90

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - mierne podnebie

kWh/rok

41.44

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - teplé podnebie

kWh/rok

18.74

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - chladné podnebie

kWh/rok

81.07

ALNOR® ventilation systems

is a legally protected trade mark and technological patent. All rights to change or amend are reserved.

Úžívateľský manuál

HRU-ERGO
ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Identifikátor modelu dodávateľa

HRU-ERGO-350

Špecifická spotreba energie (SEC) pri
miernom podnebí
SEC pri teplom podnebí
SEC pri chladnom podnebí

kWh/m2/rok

-36.14

A

kWh/m2/rok

-13.89

E

kWh/m /rok

-70.40

A+

2

Obojsmerná

Typológia jednotky

Viacrýchlsotný

Druh pohonu

Rekuperácia tepla

Druh rekuperačného systému
Tepelná účínnosť rekuperácie
Maximálny prietok vzduchu
Maximálny odber energie

%

75

[m3/h

350

W

60

Hladina akustického hluku Lwa

dB(A)

38

Referenčný prietok

m /s

0.097

3

Referenčný tlakový rozdiel

Pa

SPI

90

kW/(m /h)
3

0.000171

Faktor vnútorného úniku

%

0.95
lokálne kontrolovaný dopyt
6

Faktor vonkajšieho úniku

%

2.8

Kontrolný faktor a typológia kontroly

Zmiešavací pomer bezrozvodových
obojsmerných ventilačných jednotiek

neaplikovateľné

Umiestnenie a popis vizuálnej výstrahy stavu filtra

Vizuálne upozornenie na displeji

Pokyny na inštaláciu mriežok regulovaného
prívodu a výfuku

neaplikovateľné

ternetová adresa pre pokyny na montáž / demontáž
Citlivosť prúdenia vzduchu na zmeny tlaku pri + 20
Pa a - 20 Pa pre nevodené jednotky
Vnútorná / vonkajšia vzduchotesnosť v m3 / h
pre jednotky bez potrubia
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Výrobca

www.alnor.com.pl
neaplikovateľné
m3/h

neaplikovateľné

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - mierne podnebie

kWh/rok

2.39

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - teplé podnebie

kWh/rok

1.94

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - chladné podnebie

kWh/rok

7.76

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - mierne podnebie

kWh/rok

41.44

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - teplé podnebie

kWh/rok

18.74

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - chladné podnebie

kWh/rok

81.07

ALNOR® ventilation systems

is a legally protected trade mark and technological patent. All rights to change or amend are reserved.
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HRU-ERGO
Výrobca

ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Identifikátor modelu dodávateľa

HRU-ERGO-500

Špecifická spotreba energie (SEC) pri
miernom podnebí
SEC pri teplom podnebí
SEC pri chladnom podnebí

kWh/m2/rok

-36.01

A

kWh/m2/rok

-13.76

E

kWh/m /rok

-70.27

A+

2

Obojsmerná

Typológia jednotky

Viacrýchlsotný

Druh pohonu

Rekuperácia tepla

Druh rekuperačného systému
Tepelná účínnosť rekuperácie
Maximálny prietok vzduchu
Maximálny odber energie

%

75

m3/h

500

W

88

Hladina akustického hluku Lwa

dB(A)

39

Referenčný prietok

m /s

0.138

3

Referenčný tlakový rozdiel

Pa

SPI

100

kW/(m /h)
3

Faktor vnútorného úniku

%

0.95
lokálne kontrolovaný dopyt
6

Faktor vonkajšieho úniku

%

2.8

Kontrolný faktor a typológia kontroly

Zmiešavací pomer bezrozvodových
obojsmerných ventilačných jednotiek

neaplikovateľné

Umiestnenie a popis vizuálnej výstrahy stavu filtra

Vizuálne upozornenie na displeji

Pokyny na inštaláciu mriežok regulovaného
prívodu a výfuku

neaplikovateľné

ternetová adresa pre pokyny na montáž / demontáž
Citlivosť prúdenia vzduchu na zmeny tlaku pri + 20
Pa a - 20 Pa pre nevodené jednotky
Vnútorná / vonkajšia vzduchotesnosť v m3 / h
pre jednotky bez potrubia
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neaplikovateľné
m3/h

neaplikovateľné

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - mierne podnebie

kWh/rok

2.44

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - teplé podnebie

kWh/rok

1.99

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - chladné podnebie

kWh/rok

7.81

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - mierne podnebie

kWh/rok

41.44

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - teplé podnebie

kWh/rok

18.74

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - chladné podnebie

kWh/rok

81.07

ALNOR® ventilation systems

is a legally protected trade mark and technological patent. All rights to change or amend are reserved.
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HRU-ERGO
ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Identifikátor modelu dodávateľa

HRU-ERGO-650

Špecifická spotreba energie (SEC) pri
miernom podnebí
SEC pri teplom podnebí
SEC pri chladnom podnebí

kWh/m2/rok

-36.03

A

kWh/m2/rok

-13.78

E

kWh/m /rok

-70.29

A+

2

Obojsmerná

Typológia jednotky

Viacrýchlostný

Druh pohonu

Rekuperácia tepla

Druh rekuperačného systému
Tepelná účínnosť rekuperácie
Maximálny prietok vzduchu
Maximálny odber energie

%

75

m3/h

650

W

114

Hladina akustického hluku Lwa

dB(A)

40

Referenčný prietok

m /s

0.180

3

Referenčný tlakový rozdiel

Pa

SPI

85

kW/(m /h)
3

0.000175

Faktor vnútorného úniku

%

0.95
lokálne kontrolovaný dopyt
6

Faktor vonkajšieho úniku

%

2.8

Kontrolný faktor a typológia kontroly

Zmiešavací pomer bezrozvodových
obojsmerných ventilačných jednotiek

neaplikovateľné

Umiestnenie a popis vizuálnej výstrahy stavu filtra

Vizuálne upozornenie na displeji

Pokyny na inštaláciu mriežok regulovaného
prívodu a výfuku

neaplikovateľné
www.sloveco.sk

ternetová adresa pre pokyny na montáž / demontáž
Citlivosť prúdenia vzduchu na zmeny tlaku pri + 20
Pa a - 20 Pa pre nevodené jednotky
Vnútorná / vonkajšia vzduchotesnosť v m3 / h
pre jednotky bez potrubia
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Výrobca

neaplikovateľné
m3/h

neaplikovateľné

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - mierne podnebie

kWh/rok

2.43

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - teplé podnebie

kWh/rok

1.98

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - chladné podnebie

kWh/rok

7.80

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - mierne podnebie

kWh/rok

41.44

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - teplé podnebie

kWh/rok

18.74

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - chladné podnebie

kWh/rok

81.07

ALNOR® ventilation systems

is a legally protected trade mark and technological patent. All rights to change or amend are reserved.

65

Úžívateľský manuál

www.sloveco.sk

HRU-ERGO
Výrobca

ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Identifikátor modelu dodávateľa

HRU-ERGO-800

Špecifická spotreba energie (SEC) pri
miernom podnebí
SEC pri teplom podnebí
SEC pri chladnom podnebí

kWh/m2/rok

-34.42

A

kWh/m2/rok

-12.17

E

kWh/m /rok

-68.67

A+

2

Obojsmerná

Typológia jednotky

Viacrýchlostný

Druh pohonu

Rekuperácia tepla

Druh rekuperačného systému
Tepelná účínnosť rekuperácie
Maximálny prietok vzduchu
Maximálny odber energie

%

75

m3/h

800

W

186

Hladina akustického hluku Lwa

dB(A)

42

Referenčný prietok

m /s

0.222

3

Referenčný tlakový rozdiel

Pa

SPI

130

kW/(m /h)
3

Faktor vnútorného úniku

%

0.95
lokálne kontrolovaný dopyt
6

Faktor vonkajšieho úniku

%

2.8

Kontrolný faktor a typológia kontroly

Zmiešavací pomer bezrozvodových
obojsmerných ventilačných jednotiek

neaplikovateľné

Umiestnenie a popis vizuálnej výstrahy stavu filtra

Vizuálne upozornenie na displeji

Pokyny na inštaláciu mriežok regulovaného
prívodu a výfuku

neaplikovateľné

ternetová adresa pre pokyny na montáž / demontáž
Citlivosť prúdenia vzduchu na zmeny tlaku pri + 20
Pa a - 20 Pa pre nevodené jednotky
Vnútorná / vonkajšia vzduchotesnosť v m3 / h
pre jednotky bez potrubia
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0.000233

www.sloveco.sk
neaplikovateľné
m3/h

neaplikovateľné

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - mierne podnebie

kWh/rok

3.08

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - teplé podnebie

kWh/rok

2.63

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - chladné podnebie

kWh/rok

8.45

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - mierne podnebie

kWh/rok

41.44

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - teplé podnebie

kWh/rok

18.74

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - chladné podnebie

kWh/rok

81.07
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Úžívateľský manuál

HRU-ERGO
ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Identifikátor modelu dodávateľa

HRU-ERGO-1000

Špecifická spotreba energie (SEC) pri
miernom podnebí
SEC pri teplom podnebí
SEC pri chladnom podnebí

kWh/m2/rok

-34.38

A

kWh/m2/rok

-11.87

E

kWh/m /rok

-68.38

A+

2

Obojsmerná

Typológia jednotky

Viacrýchlostný

Druh pohonu

Rekuperácia tepla

Druh rekuperačného systému
Tepelná účínnosť rekuperácie

%

Maximálny prietok vzduchu
Maximálny odber energie

75

m3/h

1000

W

243

Hladina akustického hluku Lwa

dB(A)

43

Referenčný prietok

m /s

0.278

3

Referenčný tlakový rozdiel

Pa

SPI

110

kW/(m /h)
3

0.000243

Faktor vnútorného úniku

%

0.95
lokálne kontrolovaný dopytl
6

Faktor vonkajšieho úniku

%

2.8

Kontrolný faktor a typológia kontroly

Zmiešavací pomer bezrozvodových
obojsmerných ventilačných jednotiek

neaplikovateľné

Umiestnenie a popis vizuálnej výstrahy stavu filtra

Vizuálne upozornenie na displeji

Pokyny na inštaláciu mriežok regulovaného
prívodu a výfuku

neaplikovateľné

ternetová adresa pre pokyny na montáž / demontáž
Citlivosť prúdenia vzduchu na zmeny tlaku pri + 20
Pa a - 20 Pa pre nevodené jednotky
Vnútorná / vonkajšia vzduchotesnosť v m3 / h
pre jednotky bez potrubia

www.sloveco.sk

Výrobca

www.sloveco.sk
neaplikovateľné
m3/h

neaplikovateľné

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - mierne podnebie

kWh/rok

3.20

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - teplé podnebie

kWh/rok

2.75

Rročná spotreba elektrickej energie
(AEC) - chladné podnebie

kWh/rok

8.57

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - mierne podnebie

kWh/rok

41.44

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - teplé podnebie

kWh/rok

18.74

Ročná úspora energie na vykurovanie
(AHS) - chladné podnebie

kWh/rok

81.07
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Záručné podmienky

1.

www.sloveco.sk

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Záruka na jednotku sa poskytuje na dobu 24 mesiacov
od dátumu uvedenia zariadenia do prevádzky, nie však
dlhšie ako 27 mesiacov od dátumu predaja.
Počas záručnej doby je výrobca povinný bezplatne
odstrániť chyby a poruchy prístroja z dôvodov, ktoré sú
vlastné výrobku alebo sú spôsobené výrobcom.
Uvedenie rekuperačnej jednotky do prevádzky si
vyžaduje inštaláciu autorizovaným inštalatérom s
potvrdením montáže na záručnom liste alebo v
príslušnom preberacom protokole rekuperačnej jednotky.
Záruka je platná pod podmienkou pravidelnej kontroly
zariadenia a ventilačného systému počas celej záručnej
doby. Cyklus je platný: 1 kontrola za 6 mesiacov
prevádzky systému. V prípade, že nebudú vykonané
následné
kontroly
rekuperačnej
jednotky
a
vzduchotechnického potrubia autorizovaným servisným
technikom, potvrdené príslušným údajom a pečiatkou na
záručnom liste, záruka automaticky zaniká.
Záruka sa vzťahuje na možnú výmenu dielov zariadenia,
ale nevzťahuje sa na poskytovanie služieb kontroly.
Záruka platí iba v prípade, že elektroinštaláciu a
pripojenie vykonáva kvalifikovaný elektrikár, čo je vždy
potvrdené príslušným preberacím protokolom a pečiatkou
na záručnom liste. Záruka zaniká, ak inštaláciu
zariadenia vykonali neoprávnené osoby.
Záruka sa nevzťahuje na rekuperačné jednotky
inštalované vo ventilačných systémoch vyrobených iba z
ohybných potrubí alebo v systémoch, v ktorých je hlavné
potrubie vyrobené z ohybných potrubí.
Záruka sa nevzťahuje na jednotky nainštalované vo
vzduchotechnickom potrubí pomocou neizolovaných
potrubí. To neplatí pre inštalácie z plastových vetracích
potrubí umiestnené v betónových podlahových poteroch.
Výrobca nezodpovedá za chybnú činnosť zariadenia
alebo rekuperačnej jednotky spôsobenú chybnou
inštaláciou ventilačného systému. Najmä ak ventilačný
systém nemá príslušnú projektovú dokumentáciu alebo
dokumentáciu skutočného vyhotovenia obsahujúcu všetky
parametre prevádzky ventilačného systému, ako sú
prietoky vzduchu, kompresor, výkonnosť inštalácie,
potvrdené príslušnými protokolmi merania a akceptáciou
ventilačného systému. protokol. Nedostatok technickej
dokumentácie ventilačného systému vedie k zrušeniu
platnosti záruky.
Záruka sa vzťahuje na tovar, ku ktorému sťažovateľ
predložil platný záručný list a doklad o kúpe.

10. Akékoľvek nezrovnalosti v prevádzke zariadenia musia byť
hlásené predajcovi / opravárovi.
11. Záruka sa nevzťahuje na: mechanické poškodenie
zariadenia a vady ním spôsobené, poškodenia a chyby
vyplývajúce z:
a. Nesprávne použitie, zneužitie alebo nesprávna údržba,
a nedodržiavanie prevádzkových pokynov o úniku,
skladovaní a preprave.
b. Neoprávnené opravy a zmeny.
c. Akcie vyššej moci, napr. úder blesku, zatopenie,
prepätie do elektrickej siete, extrémne poveternostné
podmienky, škody spôsobené činnosťou zvierat a
hmyzu.

d. Poškodenie spôsobené nesprávnou ochranou inštalácie
pri iných stavebných prácach, opravách alebo montáži,
vrátane poškodenia kontamináciou interiéru rozvodov
vzduchotechniky.
e. Škody spôsobené nesprávnym spracovaním alebo
pripojením elektrickej siete
f. Poškodenia v dôsledku znečistenia zariadenia, poškodenia
v dôsledku prevádzky zariadenia s extrémne znečistenými
filtrami alebo v dôsledku prevádzky zariadenia bez filtrov a
v dôsledku vysokého znečistenia jednotky.
g. Poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou prístroja
vo ventilačnom systéme alebo nepotvrdením príslušnej
technickej dokumentácie príslušnými protokolmi o meraní
a preberacím protokolom inštalácie alebo v príslušnom
potvrdení o inštalácii jednotky.
12. Záruka sa nevzťahuje na cestovné náklady servisného
technika menovaného výrobcom, ak nie je možné
jednotku demontovať.
13. Povinná inšpekcia platených služieb zahŕňa tieto
činnosti:
- výmena / čistenie filtrov rekuperčnej jednotky
- kontrola činnosti rekuperačnej jednotky,
- kontrola stavu ventilačných potrubí, - čistenie mriežky
výfuku a prívodu,
- riadenie prevádzky systému.
14. Reklamácia chýbajúcich vecí v dodávanom tovare alebo
skrytých vád musí byť oznámená písomne. Užívateľ by
mal efektívne hlásiť každú poruchu zariadenia alebo
odhalenie jeho chyby efektívnym spôsobom, aby sa
predišlo vážnemu poškodeniu. Za náklady na odstránenie
škôd spôsobených v dôsledku ďalšej prevádzky
zariadenia, ktoré nie je plne funkčné, zodpovedá
používateľ.
15. Záručná oprava nezahŕňa činnosti uvedené v návode na
použitie, ktoré je užívateľ povinný vykonávať na vlastné
náklady a na svoje náklady, tj. uviesť do chodu
zariadenie, skontrolovať prevádzku a údržbu (výmena
filtra, čistenie difúzorov).
16. Záruka sa nevzťahuje na iné materiály použité na
prekrytie vzduchotechnického potrubia kupujúcim, najmä
ak bol v priebehu inštalácie voľný prístup k regulačným
zariadeniam, ako sú elektrické komponenty, tlmiče alebo
iné regulačné prvky inštalácie.
17. Záruka zaniká, ak na výrobku vykonajú užívateľ nejaké
zmeny alebo zmeny a keď použije náhradné diely, ktoré
neodporúča výrobca.
18. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytnutou
zárukou, bude riešiť súd príslušný pre Predávajúceho.
19. Doklad o kúpe a užívateľská príručka by sa mali
uchovávať po záručnú dobu, t.j. 24 mesiacov, bez
poškodenia.
20. Záručný list, ktorý je poškodený alebo je na ňom vidno
stopy neautorizo je neplatný. Záruka bez pečiatky
spoločnosti, ktorá zariadenie inštaluje, je neplatná.
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Záručný list
No.

Dátum upovedomenia

Dátum servisu

Podpis a pečiatka technika

Spoločnosť, ktorá servis vykonala

Model jednotky: .............................
Sériové číslo: .............................
Dátum predaja: .............................

Dátum inštalácie: ............................

.....................................................................
Podpis a pečiatka distribútora

www.sloveco.sk

Záručný list - záznam údržby

.....................................................................
Podpis a pečiatka montážnika

Prosím, zakrúžkujte správnu odpoveď:

6 mesiacov

Vyčistenie filtrov jednotky

ÁNO

Vyčistenie prieduchov extractu a výfuku

ÁNO

NIE

Kontrola ventilačného potrubia

ÁNO

NIE

Ďalšie úkony

ÁNO

NIE

NIE

Iné ...........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Prosím, zakrúžkujte správnu odpoveď:
Vyčistenie filtrov jednotky
Vyčistenie prieduchov extractu a výfuku

12 mesiacov

Kontrola ventilačného potrubia
Ďalšie úkony

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Iné ...........................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................
Prosím, zakrúžkujte správnu odpoveď:

18 mesiacov

Vyčistenie filtrov jednotky

ÁNO

NIE

Vyčistenie prieduchov extractu a výfuku

ÁNO

NIE

Kontrola ventilačného potrubia

ÁNO

NIE

Ďalšie úkony

ÁNO

NIE

Iné ...........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Prosím, zakrúžkujte správnu odpoveď:

24 mesiacov

Vyčistenie filtrov jednotky

ÁNO

NIE

Vyčistenie prieduchov extractu a výfuku

ÁNO

NIE

Kontrola ventilačného potrubia

ÁNO

NIE

Ďalšie úkony

ÁNO

NIE

Iné ...........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

ALNOR® ventilation systems

is a legally protected trade mark and technological patent. All rights to change or amend are reserved.

71

Úžívateľský manuál
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HRU-ERGO

Exkluzívny importér a servis:
SLOVECO, s.r.o.
Popradská 66
040 11 Košice

055/6405 301 - 3
0903 412 818
0903 412 792
mail: sloveco@sloveco.sk
web: www.sloveco.sk

