
INŠTALAČNÝ MANUÁL

Decentrálna rekuperácia
 HRU-WALL-RC

 ver. 0321



13
ALNOR® ventilačné systémy

Je zákonom chránená ochranná známka a technický patent. Právo na zmenu je vyhradené.

w
w

w
.sloveco.sk

Užívateľský manuál

Obsah
Slovenská verzia 13-33

1. Všeobecné informácie 14 
14
14

1.1 Popis jednotky
1.2 Ako používať tento manuál
1.3 Upovedomenia 14

2. Bezpečnosť 14
14
14

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny
2.2 Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
2.3 Smernice a normy 15

3. Technické údaje 15
15
16
16

3.1 Vlastnosti a funkcie
3.2 Technické špecifikácie
3.3 Rozmery
3.4 Konštrukcia jednotky 17

4. Prevádzka 18
18
19

4.1 Diaľkové ovládanie
4.2 Rekuperácia
4.3 Tlačidlo BACK UP 21

5. Synchronizácia jednotiek 21
6. Údržba 21
7. Likvidácia a recyklácia 21
8. Riešenie problémov 22
9. Technický list produktu 23

10. Inštalácia 24
11. Diaľkový ovládač s montážou na stenu 29
12. Inštalácia vonkajšieho ochranného krytu 30
13. Údržba 31
14. Záznam údržby a čistenia 33



!
WARNING

!

!

ALNOR® ventilačné systémy
Je zákonom chránená ochranná známka a technický patent. Právo na zmenu je vyhradené.

14

w
w
w
.s
lo
ve
co
.s
k

Užívateľský manuál

HDE

2. Bezpečnosť

1. Všeobecné informácie

1.1 Popis jednotky
HRU-WALL-RC je decentralizovaná bezpotrubná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla určená pre obytné 
budovy. Označuje sa tiež ako „push & pull“, nástenná alebo jednopriestorová jednotka. Odporúča sa, aby boli 
dve jednotky nainštalované v páre: keď jedna jednotka ťahá, druhá tlačí. Dvojice jednotiek môžu byť 
inštalované v tej istej miestnosti alebo v rôznych miestnostiach (t. j. Obývacia izba a spálňa). Jednotka je 
vhodná na inštaláciu na vonkajšiu stenu.

Jednotka by mala pracovať nepretržite a mala by sa zastaviť iba kvôli údržbe alebo servisu. Ak 
výmena tepla nie je užitočná (napríklad v polovici sezóny, keď sú podobné vnútorné a vonkajšie 
teploty), alebo keď sa výmena tepla neodporúča (napríklad s možnosťou „pasívneho chladenia“), 
odporúča sa jednotke Režim „iba na extrakciu“ alebo „iba na príjem“ a NEVYPÍNAŤ ju.

1.2  Ako používať tento manuál
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre prípad 
potreby. Táto príručka slúži ako príručka, podľa ktorej môžu kvalifikovaní inštalatéri nainštalovať jednotku 
HRU-WALL a tiež všetky voliteľné príslušenstvá. Toto zariadenie sa musí používať podľa účelu jeho použitia. 
Pred inštaláciou a / alebo používaním zariadenia si prečítajte príručku a porozumejte jej. Upozorňujeme, že 
neustále pracujeme na vývoji a vylepšovaní našich produktov, a preto sú možné malé rozdiely medzi týmto 
dokumentom a vašou jednotkou.

1.3  Upovedomenie

POZOR!  Označuje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť k zraneniu osôb vrátane smrti.

Poznámka     Zvýrazňuje sa ňou doplňujúca informácia

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny
Tento výrobok bol skonštruovaný podľa štandardov a v súlade s predpismi týkajúcimi sa elektrických zariadení. 
Musí byť inštalovaný technicky kvalifikovaným personálom. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody 
na zdraví osôb alebo majetku v dôsledku nedodržania predpisov uvedených v tomto návode.

2.2 Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
• Zariadenie by sa nemalo používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke.
•Po vybratí produktu z obalu skontrolujte jeho stav. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávajte obal v dosahu malých detí alebo osôb so zdravotným postihnutím.
• Nedotýkajte sa prístroja mokrými alebo vlhkými rukami / nohami.
•Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo poučením o bezpečnom
používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu užívateľa 
nesmú vykonávať deti bez dozoru.

•Nepoužívajte výrobok v prítomnosti horľavých pár, ako sú alkohol, insekticídy, benzín atď.
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• Ak zistíte akékoľvek abnormality v prevádzke, odpojte prístroj od elektrickej siete a ihneď kontaktujte
kvalifikovaného technika. Originálne náhradné diely používajte iba na opravy.

• Elektrický systém, ku ktorému je zariadenie pripojené, musí zodpovedať predpisom.
• Pred pripojením produktu k zdroju napájania alebo do elektrickej zásuvky sa uistite, že: Štítok s údajmi (napätie

a frekvencia) zodpovedá údajom na elektrickej sieti, ako aj elektrický zdroj / zásuvka zodpovedajú
maximálnemu výkonu zariadenia. Ak nie, obráťte sa na kvalifikovaného technika.

• Zariadenie by sa nemalo používať ako aktivátor pre ohrievače vody, kachle atď., Ani by sa nemalo vypúšťať do 
potrubí na odvádzanie horúceho vzduchu / dymu odvodených od žiadneho typu spaľovacej jednotky. Musí
vypúšťať vzduch von cez svoje špeciálne potrubie.

• Prevádzková teplota: -20 °C až + 50 °C.
• Prístroj je navrhnutý na odsávanie iba čistého vzduchu, to znamená bez mastnoty, sadzí, chemických alebo 

korozívnych látok alebo horľavých alebo výbušných zmesí.
• Nenechávajte prístroj vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, sneh atď.).
• Neponárajte prístroj ani jeho časti do vody alebo iných tekutín.
• Vypnite hlavný vypínač vždy, keď zistíte poruchu alebo pri čistení.
• Pri inštalácii by mal byť do pevného vedenia v súlade s predpismi o elektroinštalácii zabudovaný omnipolárny

spínač, ktorý zabezpečí úplné odpojenie pri podmienkach kategórie prepätia III (vzdialenosť otvorenia kontaktu
rovná alebo väčšia ako 3 mm).

• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne
kvalifikované osoby, aby sa zabránilo riziku.

• Nezakrývajte ventilátor ani mriežku výfuku, aby ste zabezpečili optimálny priechod vzduchu.
• Za účelom zaistenia správnej činnosti zariadenia zabezpečte dostatočný spätný tok / odvod vzduchu do / z 

miestnosti v súlade s existujúcimi predpismi.
• Ak je v prostredí, v ktorom je výrobok nainštalovaný, umiestnené aj zariadenie na obsluhu paliva (ohrievač vody,

metánové kachle atď., Ktoré nie je typu „uzavretej komory“), je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný prívod
vzduchu, zabezpečiť dobré spaľovanie a správne fungovanie zariadenia.

2.3  Smernice a normy

3. Technické údaje
3.1  Vlastnosti a funkcie
• Dizajnový predný kryt (A) odnímateľný na čistenie bez použitia náradia.
• Kryt ventilátora (B) a podstavec (D) z vysoko kvalitného nárazuvzdorného a UV odolného ABS, farba RAL

9010. 
• Integrovaná viacfarebná LED dióda (C) informujúca o stave jednotky.
• Inteligentná regulácia vlhkosti
• Integrovaný teplotný senzor pre automatickú správu času inverzie (komfortný režim)
• Automatická protimrazová ochrana, aby sa zabránilo tvorbe námrazy pri výmene tepla.
• Podstavec na stenu (D) je opatrený magnetickým systémom „spájania / odpájania“, ktorý umožňuje demontáž 

ventilačnej jednotky zo základne počas údržby.
• Záložné dotykové tlačidlo (E) na bočnej strane ventilačnej jednotky
• Jedinečný dizajnový ventilátor typu winglet, ktorý poskytuje vylepšené aerodynamické vlastnosti, nízku 

hlučnosť a vyššiu účinnosť.
• Účinný reverzibilný motor EC s integrovanou tepelnou ochranou, namontovaný na zapečatenom vysoko 

kvalitnom guličkovom ložisku. Navrhnutý pre nepretržitý reverzný chod.

• 2014/35 / EU smernica o nízkom napätí (LVD) a 2014/30 / EU elektromagnetická kompatibilita (EMC), v
súlade s nasledujúcimi normami::

• Elektrická bezpečnosť: EN60335-1 (2012) + A11 + A13; EN 60335-2-80 (2003) + A1 + A2.
• Elektromagnetická kompatibilita: EN 55014-1 (2017); EN 55014-2 (2015); EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-

3-3(2013).
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3.3  Rozmery
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• Teleskopická rúra (F) prispôsobiteľná hrúbke steny.
• Kryt proti nečistote určený na použitie aj ako šablóna pri inštalácii nástennej podpernej základne (D)
• Regeneračný výmenník tepla s keramickým jadrom (G) s vysokou tepelnou účinnosťou, vybavený 

umývateľnými protiprachovými filtrami (H).
• Vonkajší hliníkový kryt (I) lakovaný bielou farbou RAL 9010, s akustickou výstelkou a sieťkou proti hmyzu.
• Štandardne sa dodáva infračervený diaľkový ovládač, LCD displej a nástenná základňa z ABS, RAL 9010.
• Jednotka je dvojito izolovaná: nie je potrebné žiadne uzemnenie.
• Nie je potrebný systém odvodu kondenzátu.
• Stupeň ochrany IPX4.
• Napájanie 220V až 240V ~ 50Hz.

3.2  Technické špecifikácie

HRU-WALL-RC-100-25 HRU-WALL-RC-150-60

Prietok vzduchu [m3/h] 10 / 14 / 17 / 21 / 25 20 / 30 / 40 / 50 / 60 

Výkon [W] 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 2 / 2,5 / 3,5 / 4,5 / 6

Hladina hluku [dB(A)] 3m 9 / 14 / 18 / 23 / 27 10 / 14 / 20 / 24 / 26

Teplote okolia [˚C] 20˚C +50˚C 20˚C +50˚C

Trieda ochrany IPX4 IPX4

Frekvencia [Hz] 50 50

Napätie [V] 220-240 220-240

Hmotnosť [kg] 4,40 4,40
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3.4 Konštrukcia jednotky
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HRU-WALL-RC-100-25 218 76 270-510 108 205 205 100

HRU-WALL-RC-150-60 218 76 300-560 158 255 255 130



!

ALNOR® ventilačné systémy
Je zákonom chránená ochranná známka a technický patent. Právo na zmenu je vyhradené.

18

w
w
w
.s
lo
ve
co
.s
k

Užívateľský manuál

HDE

Smer toku 
vzduchu

Ikona 
ventilátora

Ikona rýchlosti

Ikona Boost

Voľba 
rýchlosti

Vypnutie

Výber 
módu

Reset 
filtra

Výber smeru 
prúdenia 
vzduchu

Boost 

Ikona
Reset filtra

Ikona
módu

4. Prevádzka

4.1  Diaľkové ovládanie

Jednotka je štandardne dodávaná s infračerveným diaľkovým ovládačom (K) a s jeho podpornou základňou 
(L), ktorú je možné pripevniť na stenu. Ovládač je pripevnený k základni pomocou magnetu.
Ovládač je vybavený LCD displejom, ktorý vizualizuje nastavenie, ktoré sa má preniesť do jednotky. Po 
každom stlačení tlačidla diaľkový ovládač odošle údaje do jednotky. Akustický signál potvrdzuje, že dáta boli 
prijaté. Prenos je jednosmerný, čo znamená, že diaľkový ovládač nedokáže načítať údaje z jednotky. 
Infračervený prijímač (J obrázok str. 15) je umiestnený na ľavej strane ventilačnej jednotky: odporúča sa 
nasmerovať ovládač smerom k prijímaču, keď je potrebné preniesť akékoľvek nastavenie.
Jeden diaľkový ovládač môže ovládať viac jednotiek.

POZNÁMKA! 
Pre aktiváciu diaľkového ovládača je potrebné vložiť dve batérie typu AAA (nie sú kladený).

external grille - installation
Ø5x40mm

5mm

cambio batterie telecomando

K L
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4.2  Rekuperačná jednotka
Po zapnutí jednotka vydá dlhý akustický signál.
Pomocou IR ovládača je možné aktivovať / deaktivovať nasledujúce funkcie. Keď sa jedno nastavenie prenesie 
do jednotky, vydá sa krátky akustický signál a bliká zelená LED dióda.

Funkcia Popis Tlačídlo
ovládača Ikona LED Akustický

signál

Smer toku vzduchu

Alternate

Jednotka beží v extrakcii / príjme zvolenou 
rýchlosťou: čas inverzie je automaticky 
definovaný vďaka teplotnému senzoru 
(integrovaný).

zelená krátky

Extract Jednotka beží v extrakte iba pri zvolenej 
rýchlosti.. zelená krátky

Intake Jednotka beží v nasávaní iba pri zvolenej 
rýchlosti. zelená krátky

Mód (aktívny, iba ak je striedavo nastavený smer prúdenia vzduchu)

Comfort

Optimalizácia akustického a tepelného 
komfortu. Čas inverzie sa automaticky mení od 
40 ÷ 120 sekúnd, vďaka teplotnému senzoru. 
Prvý časový cyklus je 120 sekúnd, potom sa 
automaticky mení podľa zistených teplotných 
podmienok.

zelená krátky

Efficiency Optimalizácia tepelnej účinnosti. Čas verzie je 
pevne stanovený na asi 70 sekúnd. zelená krátky

Nepretržitá rýchlosť chodu

Rýchlosť  1: 20m3/h zelená krátky

Rýchlosť  2: 30m3/h zelená krátky

Rýchlosť  3: 40m3/h zelená krátky

Rýchlosť  4: 50m3/h zelená krátky

Rýchlosť  5: 60m3/h zelená krátky

Off	position

Stlačením tlačidla - na 3 sekundy sa jednotky 
vypnú a vydajú dlhý akustický signál. Pre 
opätovnú aktiváciu jednotky stlačte ľubovolné 
tlačidlo.

červená dlhý

BOOST speed

Jednotka beží rýchlosťou 5 (maximálna) po 
dobu 15 minút, iba v extrakcii; potom sa vráti 
do predtým zvoleného režimu / rýchlosti. 
Rýchlosť BOOST nie je možné aktivovať, ak je 
regulátor VYPNUTÝ.

stála
modrá krátky

COMFORT

EFFICIENCY

OFF

― +
― +
― +
― +
― +

―
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FILTER
RESET

albo

Pasívne chladenie

Jednotka pracuje v režime „iba extrakcia“ 
alebo „iba príjem“, aby sa zabránilo rekuperácii 
tepla, ak to nie je potrebné.

zelená krátky

Reset filtra

Každé 3 mesiace sa rozsvieti žltá výstražná 
LED dióda (stále svetlo), čo znamená, že je 
potrebné vyčistiť filtre. Stlačením tlačidla filter 
reset na dobu 5 sekúnd počítadlo vynulujete.

zelená krátky

Inteligentná kontrola vlhkosti

Keď snímač vlhkosti zistí rýchlu zmenu úrovne 
relatívnej vlhkosti, rýchlosť chodu sa 
automaticky zvýši na najbližšiu vyššiu rýchlosť. 
Po 10 minútach od poslednej rýchlej zmeny RH 
sa jednotka vráti späť do chodu zvolenou 
rýchlosťou. Inteligentná regulácia vlhkosti je 
aktívna, ak je smer prúdenia vzduchu nastavený 
na striedavý prúd alebo iba na odsávanie: ak 
bola zvolená rýchlosť 5, nedôjde k zvýšeniu 
rýchlosti. Pre deaktiváciu tejto funkcie stlačte 
tlačidlo        na 5 sekúnd: na hornej strane LCD 
displeja je zobrazený symbol..

blikajúca
modrá

Protimrazová ochrana
Táto funkcia zabráni hromadeniu námrazy na 
výmenníku tepla v dôsledku extrémne 
studeného vzduchu. Keď je aktivovaná, 
jednotka beží v extrakte iba pri rýchlosti 1 po 
dobu 30 minút.

stála
červená

Akustický signál

Zakaždým, keď sa nastavenie prenesie z 
ovládača na jednotku, vydá sa krátky akustický 
signál. Toto je možné deaktivovať stlačením 
tlačidla        na 7 sekúnd, potom keď zelená 
LED dióda bliká, čo značí, že akustický signál je 
vypnutý. Ak chcete znovu aktivovať akustický 
signál, opakujte tú istú operáciu po dobu 7 
sekúnd, kým sa kontrolka nezozelená a 
nezaznie akustický signál.

zelená krátky

ALEBO

FILTER
RESET
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6. Úržba

Údržbu môže vykonávať užívateľ podľa pokynov na strane 28.

7. Likvidácia a recyklácia

Informácie o likvidácii jednotiek na konci životnosti. 
Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ 2002/96 / ES.
Symbol preškrtnutej popolnice na odpadky znamená, že tento výrobok sa musí na 
konci svojej životnosti zbierať oddelene od ostatného odpadu. Používateľ musí preto 
predmetný produkt zlikvidovať vo vhodných zberných strediskách pre elektronickú a 
elektrotechnickú techniku alebo pri zakúpení nového prístroja ekvivalentného typu 
poslať výrobok späť predajcovi. Separovaný zber vyradeného zariadenia na 
recykláciu, ošetrenie a ekologickú likvidáciu pomáha predchádzať negatívnym 
účinkom na životné prostredie a na zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z 
ktorých je zariadenie vyrobené. Nesprávna likvidácia produktu používateľom môže 
mať za následok administratívne sankcie stanovené zákonom.

4.3  Tlačidlo BACK UP
V prípade, že sa diaľkový ovládač stratí alebo sú batérie v ňom vybité, možno ho v obmedzenej miere ovládať 
pomocou tlačidla BACK UP. Môžete zvoliť rýchlosť 1 alebo 3 a vypnúť rekuperačnú jednotku. (Obrázok C, 
strana 15). Smer prúdenia vzduchu je vždy alternatívny a prevádzkový režim (komfortný alebo efektívny) 
ostáva ten, ktorý bol navolený ako posledný na diaľkovom ovládaní.

5. Synchronizácia viacerých jednotiek
Je možné synchronizovať až 10 jednotiek súčasne, pomocou kábla (dvojpólový krútený pár, dĺžka max. 30 
m), aby došlo k synchronizácii módu prevádzky a doby inverzie. Pri prvom zapnutí jednotky sa automaticky 
určí smer otáčania každej jednotky (v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek). Ostatné funkcie, ako je 
rýchlosť, inteligentná regulácia vlhkosti a zvýšenie výkonu, sa naďalej ovládajú nezávisle na každej jednotke.
Podmienky a scenáre počas procesu synchronizácie:

1. Každé zariadenie musí byť zapnuté samostatne. Zapnutie jedného zariadenia NEZAPNE ďalšie
synchronizované jednotky.

2. Rýchlosť ventilátora je nastavená na každej jednotke samostatne.
3. Zmena medzi režimami Alternate / Extract / Intake          je nezávislá pre každú jednotku. Ak je napríklad 

zapnutý režim nasávania iba v jednej jednotke, ostatné jednotky budú naďalej pracovať v alternatívnom režime.
4. Zmena režimov COMFORT / EFFICIENCY je synchronizovaná, to znamená, že zmena režimu v jednej 

jednotke má za následok zmenu všetkých jednotiek. Schéma zapojenia podľa obr. 16B

Rýchlosť Farba LED Akustický signál

rýchlosť 1 jedna zelená LED krátky, jeden

rýchlosť  3 dvojitá zelená LED krátky, jeden

OFF červená LED dlhý
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8. Riešenie problémov

Anomália Možná príčina Riešenie
Na LCD displeji ovládača 
sa nezobrazujú ikony

Batéria je vybitá Vymeňte batérie
V ovládači nie sú batérie Skontrolujte, či sú batérie v ovládači
Batérie nie sú právne vložené

Jednotka nevykonáva 
príkaz odoslaný z 
diaľkového ovládača

Nedostatok komunikácie medzi 
jednotkou a diaľkovým 
ovládačom

Choďte bližšie k jednotke a nasmerujte 
ovládací prvok do prijímača na ľavej strane 
jednotky

Jednotka nefunguje.            V jednotke nie je napätie Skontrolujte, či je jednotka správne 
pripojená k hlavnému napájaciemu zdroju 

Ventilačná jednotka sa nespája 
správne s podperou

Skontrolujte, či spoj dolieha správne

Jednotka pracuje pri 
maximálnej rýchlosti 

Funkcia Boost je aktivovaná, 
na displeji je ikona

Počkajte, kým sa časovanie zosilnenia 
neskončí (15 minút), alebo deaktivujte 
funkciu zosilnenia stlačením tlačidla.

Rýchlosť jednotky 
sa náhle zvýši

Inteligentná regulácia vlhkosti 
je aktivovaná

Počkajte, kým fáza inteligentnej regulácie 
vlhkosti neskončí (10 minút), alebo 
deaktivujte funkciu regulácie vlhkosti 
stlačením tlačidla           na 5 sekúnd.

Nepretržitá žltá LED Zanesené filtre Je nutná údržba / výmena filtrov: je 
potrebné vykonať resetovanie filtra (pozri 
stranu 18)

Nepretržitá červená LED Je aktivovaná protimrazová 
ochrana

Počkajte, kým sa protimrazová fáza 
neskončí (30 minút)

Nepretržitá modrá LED Boost je aktívny Počkajte, kým sa časovanie zosilnenia 
neskončí (15 minút), alebo deaktivujte 
funkciu zosilnenia         stlačením tlačidla.

Blikajúca modrá LED Inteligentná regulácia vlhkosti je 
aktivovaná

Počkajte, kým neskončí fáza kontroly 
vlhkosti (10 minút)

Nepretržitá purpurová LED Ventilačná jednotka sa nespája
správne s podperou Skontrolujte, či spoj dolieha správne

Akustický signál na 
deaktiváciu

Stlačte tlačidlo        na dobu 7 sekúnd, 
zabliká zelené LED svetlo.
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9.Technický list produktu
Výrobca ALNOR ventilačné systémy

Model HRU-WALL-RC-150-60

Energetická trieda A

Energetická trieda pri teplej klíme -18,1 kWh/m2.a

Energetická trieda pri miernej klíme -41,7 kWh/m2.a

Energetická trieda pri chladnej klíma -83 kWh/m2.a

Energetický štítok Yes

Tipológia jednotky Rezidenčná - obojsmerná

Typ pohonu Viacrýchlostný

Systém spätného získavania tepla Rekuperačný

Tepelná účinnosť rekuperácie tepla 74 %

Maximálny prietok vzduchu 60 m3/h

Príkon elektrickej energie pri maximálnom prietoku 6W

Max. akustická hladina zvuku (LWA) 40dBA

Referenčný prietok vzduchu 41 m3/h

Referenčný rozdiel tlaku 10 Pa

Merný príkon (SPI) 0,08 W/m3/h

Faktor kontroly 0,65

Tipológia kontroly Lokálna kontrola dopytu

Maximálna miera vnútorného úniku  N/A

Maximálna miera vonkajšieho úniku 1 %

Vnútorý zmiešavací pomer N/A

Vonkajší zmiešavací pomer N/A

Vizuálne varovanie zanesenia filtra N/A

Pokyny na inštaláciu regulovaných mriežok N/A

Internetová adresa pre pokyny na predmontáž / demontáž www.sloveco.sk

Citlivosť prúdenia vzduchu na zmeny tlaku N/A

Vnútorná / vonkajšia vzduchotesnosť 50 m3/h

AEC - Ročná spotreba elektriny - teplé podnebie 0,6 kWh

AEC - Ročná spotreba elektriny - priemerné podnebie 0,6 kWh

AEC - Ročná spotreba elektriny - chladné podnebie 0,6 kWh

AHS - Ročná úspora energie na vykurovanie - teplé podnebie 19,5 kWh

AHS - Ročná úspora energie na vykurovanie - priemerné podnebie 43,2 kWh

AHS - Ročná úspora energie na vykurovanie - chladné podnebie 84,4 kWh
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10. Inštalácia
contenuto imballo modello Quantum NEXT (sostituisce immagine 1 )

10 x

sostituisce la nr°4 sostituisce la nr°6
sostituisce la nr°7
(e la 9 aggiungendo
le relative frecce)

contenuto imballo modello Quantum NEXT

1°
÷ 

2°

indoor outdoor

colorare filtro e strisce mousse

INTERIÉR EXTERIÉR

1

min. 158mm2

4 5

izolačná pena

6 7

3
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8

9 10

POZNÁMKA! Vstup kábla H03VV-F;
H05VV-F  2 X 0,5 ÷ 1,5 mm2!

aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo apertura presfondabile

aggiungere freccia
x chiudere il coperchietto

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce
inserimento scambiatore

INIZIO INSTALLAZIONE
SOTTOTRACCIA

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo apertura presfondabile

aggiungere freccia
x chiudere il coperchietto

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce
inserimento scambiatore

INIZIO INSTALLAZIONE
SOTTOTRACCIA

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo apertura presfondabile

aggiungere freccia
x chiudere il coperchietto

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce
inserimento scambiatore

INIZIO INSTALLAZIONE
SOTTOTRACCIA

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo apertura presfondabile

aggiungere freccia
x chiudere il coperchietto

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce
inserimento scambiatore

INIZIO INSTALLAZIONE
SOTTOTRACCIA

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

11 12

4 x Ø5mm

13 14
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16B

16A15
L
N

L
N

R

R

B

B

L

N

L

N

17

18

19 20
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22

KLIK

21

aggiungere ai lati del prodotto
 simboli di "avvenuto aggancio"

ZAP.

VYP.

aggiungere frecce
x install parte ventilante

115 mm

colorare filtro

POZNÁMKA! Povrchový kábel (pre 
zapojenie jednej jednotky): H03VV-F; 
H05VV-F       2 X 0,5 ÷ 1,5 mm2  !

23

4 x Ø5mm

24

2726

25
aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo apertura presfondabile

aggiungere freccia
x chiudere il coperchietto

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce
inserimento scambiatore

INIZIO INSTALLAZIONE
SOTTOTRACCIA

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo apertura presfondabile

aggiungere freccia
x chiudere il coperchietto

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce
inserimento scambiatore

INIZIO INSTALLAZIONE
SOTTOTRACCIA

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo apertura presfondabile

aggiungere freccia
x chiudere il coperchietto

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce
inserimento scambiatore

INIZIO INSTALLAZIONE
SOTTOTRACCIA

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

INIZIO INSTALLAZIONE
SUPERFICIE

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo

apertura presfondabile

Ø 10 mm

aggiungere freccia
x inserimento passacavo

aggiungere freccia
x svitare viti fermacavo

aggiungere freccia
x avvitare viti fermacavo aggiungere freccia

x chiudere il coperchietto

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

Ø10mm
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30

34

28 29

INIZIO INSTALLAZIONE
SUPERFICIE

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

aggiungere freccia
x aprire il coperchietto

aggiungere freccia
x togliere passacavo

apertura presfondabile

Ø 10 mm

aggiungere freccia
x inserimento passacavo

aggiungere freccia
x svitare viti fermacavo

aggiungere freccia
x avvitare viti fermacavo aggiungere freccia

x chiudere il coperchietto

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

31

32 33

L
N

35
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11. Montáž diaľkového ovládania na stenu

36 37

38 39

KLIK

40

42

41aggiungere ai lati del prodotto
 simboli di "avvenuto aggancio"

ZAP.

VYP.

aggiungere frecce
x install parte ventilante

115 mm

aggiungere frecce
x aggancio telecomando dalla baseØ 5 mm

aggiungere frecce
x distacco  telecomando dalla base

aggiungere scritte
ALTO - TOP

colorare filtro e strisce mousse
frecce inserimento scambiatore

43
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HRU-WALL-RC

12. Montáž vonkajšieho ochranného krytu

Ø5mm

44 45

Ø 5x40mm3-5mm46

48 49

47

50 52
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13.Údržba

53

55

54

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce per estrazione scambiatore

colorare filtro e strisce mousse

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce per inserimento scambiatore

colorare filtro e strisce mousse

aggiungere frecce
x distacco parte ventilante

MANUTENZIONE (COMUNE A TUTTE E DUE LE INSTALLAZIONI)

aggiungere frecce
x distacco coprifrontale

56

57 58

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce per estrazione scambiatore

colorare filtro e strisce mousse

colorare filtro e strisce mousse
aggiungere frecce per inserimento scambiatore

colorare filtro e strisce mousse

aggiungere frecce
x distacco parte ventilante

MANUTENZIONE (COMUNE A TUTTE E DUE LE INSTALLAZIONI)

aggiungere frecce
x distacco coprifrontale

59 60

ZAP.

VYP.



ALNOR® ventilačné systémy
Je zákonom chránená ochranná známka a technický patent. Právo na zmenu je vyhradené.

32

w
w

w
.s

lo
ve

co
.s

k
Užívateľský manuál

HRU-WALL-RC

63

61 62

64

65 66

KLIK

67 68
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68

14. Záznam údržby a servisných zásahov

ČISTENIE 
FILTROV

VÁMENA 
FILTRA

ČISTENIE VÝMENNÍKA 
TEPLA

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

ZAP.

VYP.

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
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