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REKUPERATOR WindMaker RAPTOR
WM-RAPTOR-500:ECG
WM-RAPTOR-700:ECG
WM-RAPTOR-1000:ECG

Dokumentacja
Techniczno-Rozruchowa

Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie
użytkowanie rekuperatora zgodnie z podanymi w niej zasadami i warunkami
bezpieczeństwa stanowią warunek prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
urządzenia. Informacja techniczna powinna zawsze znajdować się w miejscu
znanym i dostępnym dla personelu obsługi, zlokalizowanym w pobliżu
urządzenia.
1

`

Wydanie 23 - 09.2015 r.
2

`

Spis treści
WSTĘP .............................................................................................................................................................. 4
ROZDZIAŁ 1. KONFIGURACJA PRACY ................................................................................................................ 5
1.1 UKŁAD PODSTAWOWY ........................................................................................................................... 5
1.2. WSPÓŁPRACA CENTRALI RAPTOR Z GWC............................................................................................... 5
1.3. WSPÓŁPRACA Z GGWC – OCTAGON ...................................................................................................... 5
1.4. WSPÓŁPRACA Z GGWC - COOLER .......................................................................................................... 6
1.5. WSPÓŁPRACA Z NAGRZEWNICĄ LUB CHŁODNICĄ.................................................................................. 6
ROZDZIAŁ 2. DANE TECHNICZNE ....................................................................................................................... 7
2.1. DOSTAWA.............................................................................................................................................. 7
2.2. WYMIARY .............................................................................................................................................. 8
2.3. OZNACZENIA I PARAMETRY ZNAMIONOWE .......................................................................................... 9
2.4. CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE ORAZ NOMINALNY POBÓR PRĄDU* ............................................ 11
ROZDZIAŁ 3. INSTRUKCJE MONTAŻOWE ........................................................................................................ 12
3.1. POSADOWIENIE ................................................................................................................................... 12
3.2. PODŁACZENIE DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ................................................................................ 13
3.3. ODPROWADZENIE KONDENSATU ........................................................................................................ 15
3.4. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE .................................................................................................................. 18
ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA .................................................................................................................................. 21
4.1. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI ................................................................................................................. 21
4.2. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO ................................................................. 21
4.3. KONSERWACJA .................................................................................................................................... 30
ROZDZIAŁ 5. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE ....................................................................................................... 32
5.1. FUNKCJE AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA ....................................................................................... 32
5.2. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC ......................................................... 34
5.3. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC I POMPY CIEPŁA ............................... 35
5.4. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC I NAGRZEWNICY WODNEJ ............... 36
5.5. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC I NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ ...... 37
5.6. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z COOLER’em .................................................................. 38
5.7. PŁYTA GŁÓWNA ELEKTRONIKI ............................................................................................................. 39
ROZDZIAŁ 6. WARUNKI GWARANCJI. KARTA GWARANCYJNA. KARTA SERWISOWA. ..................................... 42
ROZDZIAŁ 7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI .......................................................................................................... 46

3

`

WSTĘP

Centrale WindMaker, przeznaczone są do wentylacji małych i średnich pomieszczeń
w szczególności domów jedno i wielorodzinnych, zakładów usługowych, biur itp. dostarczając świeże
i przefiltrowane powietrze.
Urządzenia serii WindMaker posiadają zintegrowany nawiew i wyciąg, wbudowane filtry powietrza
i by-pass. Wysokosprawny wymiennik ciepła pozwala odzyskać ciepło z powietrza usuwanego,
a moduł sterujący umożliwia łatwe programowanie pracy.
Programowalny sterownik z
w pomieszczeniach biurowych.

opcjonalnym

czujnikiem

CO2

znakomicie

sprawdza

się

Centrale
wentylacyjne
serii
WindMaker
są
w
pełni
przystosowane
do współpracy z nowoczesnymi instalacjami grzewczymi i klimatyzacyjnymi opartymi na pompie
ciepła. Mogą sterować pracą GWC i pracować w systemie inteligentnego budynku.
Aby w pełni cieszyć się z używania centrali wentylacyjnej, prosimy o dokładne zapoznanie się
z możliwymi zastosowaniami w różnych konfiguracjach pracy, a następnie z instrukcją montażu
i użytkowania. W treści instrukcji podane są odnośniki do szczegółowych opisów.

KONFIGURACJA
PRACY

MONTAŻ

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE

Zespół Aspol FV sp. z o.o.
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ROZDZIAŁ 1. KONFIGURACJA PRACY

1.1 UKŁAD PODSTAWOWY

Centrala wentylacyjna RAPTOR dostarcza powietrze świeże i usuwa zużyte. Zimą powietrze świeże
ogrzewane jest w wymienniku ciepłem powietrza zużytego. Wysokosprawny wymiennik zapewnia
odzyskiwanie do 91% ciepła bez mieszania strumieni.

1.2. WSPÓŁPRACA CENTRALI RAPTOR Z GWC

GWC - Gruntowy powietrzny Wymiennik Ciepła
Celem stosowania GWC jest wstępne podgrzanie lub schłodzenie powietrza świeżego
doprowadzanego do RAPTOR’a.
Wymiennik umieszczony w gruncie umożliwia wymianę ciepła między gruntem a powietrzem
świeżym (na zaczerpie). ZIMĄ temperatura gruntu jest często wyższa od temperatury powietrza
zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu GWC powietrze świeże zaczerpywane przez rekuperator może
być wstępnie podgrzane, co obniża zużycie energii i zagrożenie zalodzeniem wymiennika (nie ma
konieczności uruchamiania systemu odszraniania wymiennika). LATEM, szczególnie w upalne dni,
chłodniejszy grunt dzięki GWC może powietrze świeże wstępnie schłodzić. Świeże powietrze może
być bezpośrednio nawiewane przez by-pass w urządzeniu.
Trójnik typ T2S - dwustrumieniowy z przepustnicą i siłownikiem sterowany automatyką RAPTOR
ustawia zaczerp powietrza świeżego z czerpni ściennej albo czerpni gruntowej w oparciu o sygnały
z czujników temperatur zgodnie z kryterium maksymalnej efektywności.
Szczegółowy schemat podłączeń str. 34.

1.3. WSPÓŁPRACA Z GGWC – OCTAGON

GGWC – Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła.
OCTAGON – jest urządzeniem pobierającym lub oddającym ciepło przez GGWC za pośrednictwem
obiegu glikolowego.
Celem stosowania układu GGWC z OCTAGON’em jest wstępne podgrzewanie lub schładzanie
powietrza dostarczanego do RAPTOR’a.
Nawiew z OCTAGON’a jest połączony kanałem z wejściem na czerpnię RAPTOR’a.
Zimą powietrze świeże może być wstępnie podgrzane ciepłem gruntu, a latem schładzane o kilka
stopni. OCTAGON jest urządzeniem dedykowanym do współpracy z centralą RAPTOR. Automatyka
centrali RAPTOR decyduje o włączeniu lub wyłączeniu OCTAGON’a zgodnie z kryterium maksymalnej
efektywności przy zadanych nastawach.
Szczegółowy schemat podłączeń str. 34-37.
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1.4. WSPÓŁPRACA Z GGWC - COOLER

GGWC – Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła.
COOLER – jest urządzeniem pobierającym chłód z GGWC za pośrednictwem obiegu glikolowego.
Celem stosowania układu GGWC z COOLER’em jest chłodzenie powietrza dostarczanego
z RAPTOR’a do pomieszczeń.
Dla zapewnienia efektywniejszej pracy, COOLER wyposażony jest w wentylator, który zwiększa
wydajność układu w momencie zapotrzebowania na chłód. COOLER jest urządzeniem dedykowanym
do współpracy z centralą RAPTOR. Automatyka centrali RAPTOR decyduje o włączeniu lub wyłączeniu
COOLER’a zgodnie z kryterium maksymalnej efektywności przy zadanych nastawach.
COOLER może pracować bezpośrednio z GGWC lub za pośrednictwem dolnego źródła do pompy
ciepła.
Przy pracy z pompą ciepła GGWC jest dla pompy dolnym źródłem ciepła.
Szczegółowy schemat podłączeń str. 38.
1.5. WSPÓŁPRACA Z NAGRZEWNICĄ LUB CHŁODNICĄ
Powietrze nawiewane do pomieszczeń może być podgrzane lub schłodzone za pomocą innych
urządzeń. Automatyka centrali RAPTOR posiada wyjścia sterujące zaworami trójdrogowymi z
siłownikiem 24VAC 0-10V w sposób płynny, a także pompami obiegowymi. Automatyka umożliwia
sterowanie nagrzewnicami elektrycznymi bezpośrednio bądź przez przekaźnik (w zależności od
mocy), nagrzewnicami i chłodnicami wodnymi.
Szczegółowy schemat podłączeń str. 36-37.
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ROZDZIAŁ 2. DANE TECHNICZNE
2.1. DOSTAWA
Producent gwarantuje zapakowanie jednostki zgodne z normatywnymi zasadami
transportowania.
Centrale wentylacyjne RAPTOR powinny być składowane poziomo w oryginalnym opakowaniu.
Należy zachować szczególną ostrożność przy przeładunku. Nie rzucać, nie poddawać wstrząsom, nie
dopuścić do zgniecenia. Bezpośrednio po rozładunku należy sprawdzić kompletność dostawy i stan
urządzeń. Sterownik naścienny ASP 2 znajduje się wewnątrz rekuperatora za filtrem działkowym.
Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu i składowania wykluczają ewentualne
roszczenia gwarancyjne pod adresem producenta. Składowanie central rekuperacyjnych, powinno
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze +5°C do +40°C i wilgotności względnej
do 70%. Pomieszczenia powinny być wolne od agresywnych gazów i substancji chemicznych
działających korodująco na urządzenia. Zabrania się składować centrale jedna na drugiej.

Standardowa zawartość opakowania:
 rekuperator wraz z kompletem filtrów (dwa kieszeniowe i jeden działkowy);
 sterownik z puszką podtynkową (umieszczony za filtrem by-passu);
 przewód do sterownika;
 kabel zasilający;
 czujnik temperatury powietrza nawiewanego;
 złączka do syfonu 20 x ½”;
 dokumentacja techniczno – rozruchowa z gwarancją (dołączana w momencie zakupu, do
faktury VAT).
Zawartość opakowań należy sprawdzić bezpośrednio po dostawie. W przypadku
stwierdzenia braków w dostawie należy skontaktować się z przewoźnikiem
lub firmą ASPOL-FV
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2.2. WYMIARY
RAPTOR 500

RAPTOR 700
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RAPTOR 1000

2.3. OZNACZENIA I PARAMETRY ZNAMIONOWE
RAPTOR 500

Parametr
Nominalna wydajność powietrza
Spręż dyspozycyjny
Sprawność temperaturowa
Nominalny pobór mocy (bez sprzętu dodatkowego)
Maksymalny pobór mocy (bez sprzętu dodatkowego)
Zasilanie
Klasa filtrów
Obciążalność elementów dodatkowych
Poziom dźwięku
Poziom dźwięku. Pomiar w kanale: nawiewnym
wywiewnym
Masa bez opakowania

Jednostka

WM-RAPTOR-0500:ECG

3

500
Patrz wykres wydajności
do 91%
253
270
230/50
2 szt. F5 + G3
Patrz punkt 7 schemat elektryczny
31-49
34-63
30-51
66

m /h
Pa
%
W
W
V/Hz

dB (A)
dB (A)
dB (A)
kg
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RAPTOR 700
Parametr
Nominalna wydajność powietrza
Spręż dyspozycyjny
Sprawność temperaturowa
Nominalny pobór mocy (bez sprzętu dodatkowego)
Maksymalny pobór mocy (bez sprzętu dodatkowego)
Zasilanie
Klasa filtrów
Obciążalność elementów dodatkowych
Poziom dźwięku
Poziom dźwięku. Pomiar w kanale: nawiewnym
wywiewnym
Masa bez opakowania

Jednostka

WM-RAPTOR-0700:ECG

3

dB (A)
dB (A)
dB (A)
kg

700
Patrz wykres wydajności
do 91%
300
350
230/50
2 szt. F5 + G3
Patrz punkt 7 schemat elektryczny
29-47
34-63
30-51
90

Jednostka

WM-RAPTOR-1000:ECG

m3/h
Pa
%
W
W
V/Hz

dB (A)

1000
Patrz wykres wydajności
do 91%
835
880
230/50
2 szt. F5 + G3
Patrz punkt 7 schemat elektryczny
33-55

dB (A)
dB (A)
kg

38-72
35-69
124

m /h
Pa
%
W
W
V/Hz

RAPTOR 1000
Parametr
Nominalna wydajność powietrza
Spręż dyspozycyjny
Sprawność temperaturowa
Nominalny pobór mocy (bez sprzętu dodatkowego)
Maksymalny pobór mocy (bez sprzętu dodatkowego)
Zasilanie
Klasa filtrów
Obciążalność elementów dodatkowych
Poziom dźwięku (pomiar w odległości 1m
od rekuperatora)
Poziom dźwięku. Pomiar w kanale: nawiewnym
wywiewnym
Masa bez opakowania
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2.4. CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE ORAZ NOMINALNY POBÓR PRĄDU*

RAPTOR 500
L.p

P [W]

I [A]

1

210

1,50

2

231

1,65

3

253

1,81

4

264

1,89

5

68

0,49

6

74

0,53

7

m33/h 0,58
81
m
m3/h
/h

8

84

0,60

9

15

0,11

10

16

0,10

RAPTOR 700
L.p

P [W]

I [A]

1

215

1,48

2

233

1,63

3

271

1,90

4

300

2,13

5

70

0,51

6

75

0,54

7

85

0,63

8

96

0,71

9

15

0,12

10

17

0,14

RAPTOR 1000
L.p

P [W]

I [A]

1

630

3,94

2

680

4,24

3

826

5,13

4

880

5,47

5

200

1,34

6

260

1,72

7

278

1,83

8

283

1,86

9

35

0,28

10

39

0,30

*- Badania przeprowadzane dla filtrów kieszeniowych klasy F5 i filtra działkowego klasy G3.
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ROZDZIAŁ 3. INSTRUKCJE MONTAŻOWE
3.1. POSADOWIENIE
Centralę RAPTOR należy zamontować w sposób umożliwiający wykonanie podłączeń elektrycznych
i czynności serwisowych oraz wykonania zasyfonowania i odpływu kondensatu. Zalecany jest montaż
central w pomieszczeniach ogrzewanych, co zmniejszy straty ciepła zimą oraz chłodu latem.
Montaż na postumencie
Do każdego modelu RAPTOR dostępne są podstawy montażowe. Podstawa wyposażona jest w nóżki
antywibracyjne zapewniające właściwe wypoziomowanie urządzenia.

Podstawa do modelu RAPTOR’a
RAPTOR 500
RAPTOR 700
RAPTOR 1000

Kod produktu
WM-PODEST-R0500
WM-PODEST-R0700
WM-PODEST-R01000

dostęp do otworów montażowych
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Montaż na konsoli ściennej
Konsolę ścienną należy zamocować zgodnie ze sztuką budowlaną stosując mocowania przeznaczone
do określonego typu ściany. Mocowanie konsoli musi przenosić minimalny moment siły M min = 1200
Nm (co odpowiada obciążeniu ok. P=200kg przyłożonemu na końcu konsoli wg rysunku).

RAPTOR 500
RAPTOR 700
RAPTOR 1000

Kod produktu
WM-KONSOLA-RAPTOR-0500
WM-KONSOLA-RAPTOR-0700
WM-KONSOLA-RAPTOR-1000

A
630
860
1010

B
870
950
1110

C
450
500
540

D
665
750
910

E
560
640
800

F
40
40
40

G
30
30
30

3.2. PODŁACZENIE DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
Na poziomym odcinku czerpni należy zamontować klapę zwrotną zgodnie z kierunkiem przepływu.
Klapa zabezpiecza przed niepożądanym ciągiem grawitacyjnym w przypadku przerwy w pracy
centrali. Oś klapy musi być ustawiona pionowo.

13

H
40
40
40

`

Podłączenie do sztywnych przewodów wentylacyjnych należy wykonać poprzez kołowe przewody
elastyczne o średnicy takiej samej jak wyjście króćców z centrali zachowując dystans min. 20 cm
umożliwiający wysunięcie centrali oraz zapewniający właściwy spręż wentylatorów.

min. 20 cm

Producent zaleca stosowanie opasek zaciskowych wielokrotnego użytku. (nie objęte dostawą)
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Rozmieszczenie króćców przyłączeniowych prezentuje poniższy rysunek:

3.3. ODPROWADZENIE KONDENSATU
Odzysk ciepła z powietrza usuwanego powoduje jego ochładzanie i w konsekwencji wykraplanie
wilgoci, która gromadzi się w tacy ociekowej. Do jednego z jej dwóch króćców należy podłączyć
odpływ ze spadkiem min. 3%. Podłączenie syfonu jest konieczne.

Syfon

Możliwość odprowadzenia
kondensatu

Syfon

Króćce odpływu kondensatu wbudowane są po obu stronach centrali (z lewej i z prawej strony)
i zakończone są gwintem wewnętrznym ½”. W zależności od usytuowania centrali odpływ
kondensatu realizujemy za pomocą jednego z króćców, drugi należy zaślepić.
Do instalacji kanalizacyjnej rekuperator podłączamy wyłącznie poprzez syfon.
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Należy wkręcić złączkę w króciec
podłączeniowy uszczelniając połączenie.
UWAGA! Nie dokręcać kluczem!

`
Montaż dedykowanego syfonu HL (wyposażenie opcjonalne Kod produktu: WM-RS-SYFON-40)
Proponowany syfon z kulką zabezpiecza przed zapachem wydostającym się z kanalizacji, nawet
wówczas, gdy w syfonie braknie kondensatu (okres lata).

Połącz gumową redukcję z elementem syfonu
wg rysunku:

Rurę pionową syfonu można przyciąć
zachowując minimalną wysokość H.

Cały system odpływu kondensatu powinien być instalowany w otoczeniu, w którym temperatura
nie spada poniżej 0 0C, w innym przypadku należy zabezpieczyć układ przed zamarznięciem.

Po wykonaniu podłączenia instalacji odpływu skroplin należy bezwzględnie wykonać próbę odpływu
wylewając na tacę min. 1 l czystej wody w otworze na filtry kieszeniowe. Wcześniej wyjąć filtr.
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Przy niskich temperaturach zewnętrznych odprowadzany kondensat może zamarzać. Urządzenie
automatycznie przejdzie w tryb odszraniania. Możliwe są 3 opcje odszraniania (przez wyłączenie
wentylatora wyciągowego albo zamontowanie grzałki wstępnej na powietrzu z czerpni lub poprzez
wykorzystanie trójnika T2S) dokładnie opisane na str. 35.

WYRZUTNIA
WYCIĄG
TRÓJNIK BY-PASS

W
NAWIEW
NA
KORYTARZ

CZERPNIA

NAWIEW

N

W przypadku pracy w opcji 3 należy zastosować dodatkowy kanał wentylacyjny do recyrkulacji
z trójnikiem typ T2S – dwustrumieniowy z przepustnicą i siłownikiem wg powyższego schematu.
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3.4. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane przez osoby legitymujące się
odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia prac
elektrycznych oraz zaznajomionymi z niniejszą instrukcją.

Urządzenia Wind Maker zasilane są napięciem jednofazowym 230V/50Hz.
Urządzenia należy zabezpieczyć zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym typu C.
MODEL

zabezpieczenie

RAPTOR 500

C10A

RAPTOR 700

C10A

RAPTOR 1000

C16A

UWAGA
Każdy przewód sterujący ma oznaczenia słowne i literowe na koszulce w pobliżu kostki
przyłączeniowej. Można łączyć ze sobą wtyczki i gniazda wyłącznie o tym samym oznaczeniu np.:

Przewody sterujące umieszczone są w puszce przyłączeniowej znajdującej się w górnej, tylnej części
rekuperatora. Do wykonania podłączeń elektrycznych należy ze standardowego wyposażenia
urządzenia przygotować:
1.
2.
3.
4.

przewód podłączeniowy sterownika (kolor szary – 20 mb.);
przewód czujnika temperatury (czarny – 5 mb.);
kabel sieciowy zasilający 230V (czarny – 2 mb.);
sterownik.
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OZNACZENIA ZŁĄCZ WYCHODZĄCYCH Z PŁYTY GŁÓWNEJ
zasilanie 230 VAC – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 3x1,5 mm2 z wtyczką sieciową;
A – ogrzewanie 230 VAC – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 2x1,0 mm2 zasilającego
w przypadku nagrzewnicy wodnej pompę obiegową bądź siłownik (sterowany napięciowo 0÷10 V)
zaworu trójdrożnego grupy pompowej; w przypadku nagrzewnicy elektrycznej stanowiący zasilanie
ON/OFF grzałki sterowanej napięciowo 0÷10 V (obciążalność 230 VAC 250 W);
B – chłodzenie 230 VAC – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 2x1,0 mm2 zasilającego
w przypadku chłodnicy wodnej pompę obiegową bądź siłownik (sterowany napięciowo 0÷10 V)
zaworu trójdrożnego grupy pompowej (obciążalność 230 VAC 250 W);
C – siłownik GWC 230 VAC – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 4x1,0 mm2 zasilającego
trójnik typ T2S – dwustrumieniowy z przepustnicą i siłownikiem do sterowania GWC (obciążalność
230 VAC 50 W);
D – odkurzacz 230 VAC – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 2x1,0 mm2 dającego sygnał
o włączeniu centralnego odkurzacza bądź okapu kuchennego;
E – WC 230 VAC – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 2x1,0 mm2 dającego sygnał
o korzystaniu z toalety;
F – grzałka NC – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 2x0,25 mm2 stanowiącego
zabezpieczenie w przypadku nagrzewnicy elektrycznej – musi być zwarte by nagrzewnica działała;
G – sterowanie chłodn. 0÷10 V – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 3x0,25 mm2
sterującego w przypadku chłodnicy wodnej siłownikiem sterowanym napięciowo 0÷10 V zaworu
trójdrożnego grupy pompowej np. siłownik (obciążalność 24 VDC 2 W); sygnał do COOLER’a;
H – czujnik CO2 0-10 V – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 4 x 0,25 mm2 z czujnikiem
CO2 0÷10 V (obciążalność 24 VDC 1 W); montaż na kanale wywiewnym;
I – sterowanie ogrzew. 0÷10 V – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 3x0,25 mm2
sterującego w przypadku nagrzewnicy wodnej siłownikiem sterowanym napięciowo 0÷10 V zaworu
trójdrożnego grupy pompowej np. siłownik; w przypadku nagrzewnicy elektrycznej grzałki
sterowanej napięciowo 0÷10 V (obciążalność 24 VDC 2 W);
J – czujnik temperatury nawiewu – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 3x0,25 mm2
z cyfrowym czujnikiem temperatury nawiewnej DS18B20;
K – sterownik – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 4x0,25 mm2 ze sterownikiem
tygodniowym;
L – nagrzewnica wstępna – służy do podłączenia przewodu elektrycznego 2x1mm2 z nagrzewnicą
odszraniającą typu on/off;
M – przepustnica nawiewu – kabel 3x1mm2 dla celów montowania na przewodach powietrza
nawiewanego (zapewnienie dodatkowego powietrza przez odcięcie dopływu do pozostałych);
N – Cooler– przewód 4x0,25mm2 umożliwiający współpracę z wentylatorem modułu chłodniczego
Cooler;
O – czujnik wilgoci – przewód 4x0,25 montowany na kanale wywiewnym z pomieszczeń
umożliwiający podgląd wilgotności względnej powietrza;

Oznaczenia wyjść z płyty głównej na str. 41.
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ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA

4.1. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI
Podłączenie, rozruch, przeglądy i eksploatacja rekuperatora powinny odbywać się w warunkach
zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych.
Wszelkie prace remontowe, przeglądowe i konserwacyjne mogą się odbywać tylko po uprzednim
wyłączeniu zasilania elektrycznego wszystkich obwodów, łącznie z obwodami automatyki
i sterowania.
Niedopuszczalna jest praca rekuperatora przy zdjętych elementach obudowy i osłonach.

4.2. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO

Panel główny programatora – Sterownik naścienny ASP2
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Schemat poruszania się po menu programatora tygodniowego

Opis przycisków panelu głównego
– służy do włączania i wyłączania urządzenia, a w przypadku kiedy jesteśmy w menu
do powrotu do menu nadrzędnego;
– poprzez naciśnięcie przycisku możliwe jest wchodzenie do podmenu, czyli do menu
podrzędnego, akceptowanie wybieranych opcji oraz przechodzenie pomiędzy edytowanymi
parametrami;
– (strzałka w górę) poprzez naciśnięcie przycisku możliwe jest przechodzenie do przodu
między pozycjami menu oraz zmiana edytowanych parametrów; długie naciśnięcie uruchamia
tryb tymczasowy – Własny;
– (strzałka w dół) poprzez naciśnięcie przycisku możliwe jest przechodzenie do tyłu między
pozycjami menu oraz zmiana edytowanych parametrów; długie naciśnięcie uruchomia tryb
tymczasowy – Impreza
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Uruchomienie urządzenia
Włączenie oraz wyłączenie urządzenia następuje poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
w menu głównym programatora.
Wygląd wyświetlacza

Na wyświetlaczu widoczna jest nazwa wybranego trybu/programu pracy oraz aktualna godzina, na
dole zaś procentowa wydajność wentylatorów, zadana temperatura w °C oraz w zależności od
indywidualnych ustawień mogą być widoczne orientacyjne wykresy wydajności wentylatorów
w zależności od czasu (24 godziny) lub znaczniki trybu pracy rekuperatora
bądź możliwy jest również tryb naprzemiennego wyświetlania obydwóch informacji. Oznaczenia
znaczników trybu pracy:


T3 Własny 12:00
100 %
20,0°C H

włączona grzałka



T3 Własny 12:00
100 %
20,0°C

włączona chłodnica



T3 Własny
100 %

12:00
20,0°C G

źródło – GWC



T3 Własny
100 %

12:00
20,0°C I

źródło – czerpnia ścienna

T3 Własny
100 %

12:00
20,0°C

otwarta przepustnica by-pass



C

B

Układ i obsługa menu.
Wejście do menu głównego następuje po wciśnięciu klawisza
. Posługując się przyciskami
oraz
można przemieszczać się po menu programatora, w którym dostępne są opcje:

1. Tymczasowy
tryb pracy
2. Wybierz
program
3. Opcje
rekuperatora
4. Wyświetl stan
czujników

5. Edytuj programy
użytkownika
6. Edytuj ustawienia
7. Ustaw zegar
i kalendarz
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Wejście do poszczególnych opcji w menu głównym następuje poprzez wciśnięcie przycisku
Zawsze można powrócić do menu głównego wciskając kilkakrotnie przycisk
do momentu
pojawienia się ekranu głównego bądź nie wybierając żadnej funkcji przez okres ok. 3 min.
1. Tymczasowy tryb pracy
Wejście do „Tymczasowego trybu pracy” następuje poprzez wciśnięcie przycisku
w menu
głównym. Po ponownym wciśnięciu przycisku
przechodzimy do podmenu, gdzie posługując się
przyciskami
oraz
można wybrać 3 tryby pracy tymczasowej oraz tryb „Wyłączony” :
T1 Impreza
1:00h
80% 20,0°C ▓▓▓▓▓
T2 Wyjazd
1:00h
30% 8,0°C ▓▓▓▓▓
T3 Własny
4:00h
60% 15,0°C ▓▓▓▓▓
Wyłączony

Akceptacja wybranego trybu przyciskiem
W przypadku akceptacji trybu „T1 Impreza” lub „T2 Wyjazd” przechodzimy do możliwości
edytowania czasu aktywności danego trybu w przedziale od 1 do 8 godzin co 1 godzinę za pomocą
przycisków
oraz
. Akceptacja dokonanych zmian przyciskiem
. Pozostałe parametry takie
jak wydajność pracy wentylatorów w funkcji czasu oraz temperatura powietrza nawiewanego są
niezmienne.
Tryb „T3 Własny” w przeciwieństwie do powyższych umożliwia zmianę czasu aktywności danego
trybu w przedziale od 1 do 8 godzin co 1 godzinę, zmianę nastawy temperatury powietrza
nawiewanego w przedziale od 8 do 30 oC co 0,5 oC oraz zmianę wydajności pracy wentylatorów
od 30 do 100% co 5%.
Każdorazowo po czasie aktywności danego trybu, programator automatycznie przechodzi
w zaprogramowaną wcześniej funkcję pracy.
Tryb „Wyłączony” wyłącza funkcję pracy trybu tymczasowego i przechodzi w zaprogramowaną
wcześniej funkcję pracy.
Wyjście z menu „Tymczasowy tryb pracy” następuje poprzez naciśnięcie przycisku
bądź
po określonym czasie w trybie bezczynności .
2. Wybierz program
Wejście do powyższej opcji następuje poprzez wciśnięcie przycisku
obowiązującego programu należy dokonać posługując się przyciskami
z czterech dostępnych programów fabrycznych:
F1 Praca 1
30% 22,0°C ▓▓▓▓▓

F3 Lato
30% 21,0°C ▓▓▓▓▓

F2 Praca 2
70% 22,0°C ▓▓▓▓▓

F4 Zima
30% 23,0°C ▓▓▓▓▓
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bądź 4 programów użytkownika:
P1
P2
P3
P4
P5 NAW OFF
30% ---°C ▓▓▓▓▓

Akceptacja wybranego programu przyciskiem.
Programy użytkownika są dowolnie nastawiane według potrzeb. Opis w tabeli poniżej:
Regulowany parametr
Tryb pracy

8*

30*

T3 Własny

0.00 – 24.00**

8-30**

0,30….100**

23
23
23
23
23

P1

Użytkownik** (0,30…100)

Użytkownik** (8…30)

P2

Użytkownik** (0,30…100)

Użytkownik** (8…30)

P3

Użytkownik** (0,30…100)

Użytkownik** (8…30)

P4

Użytkownik** (0,30…100)

Użytkownik** (8…30)

P5 Naw OFF®

0.00 – 24.00

-
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Ustawienia ***

30
70
30
70
30
70

Ustawienia ***

30
70
30
30
70

Ustawienia ***

40
50
70
60
40
60
35
50
60

Ustawienia
***

22.00 – 6.00
6.00 – 22.00

F4 Zima

21
21

Ustawienia ***

22.00 – 6.00
6.00 – 9.00
9.00 – 22.00

21
21
21
21

Ustawienia ***

22.00 – 8.00
8.00 – 22.00

F3 Lato

22
22

Ustawienia
***

22.00 – 6.00
6.00 – 9.00
9.00 – 14.00
14.00 – 22.00

Ustawienia ***

22.00 – 6.00
6.00 – 22.00

F2 Praca 2

22
22
22

Ustawienia ***

0.00 – 8.00
8.00 – 15.00
15.00 – 0.00

22
22

Ustawienia ***

22.00 – 6.00
6.00 – 22.00

F1 Praca 1

22
22
22
22

Ustawienia
***

22.00 – 6.00
6.00 – 8.00
8.00 – 16.00
16.00 – 22.00

Ustawienia ***

0.00 – 24.00

Pon.
–
Piąt.

T2 Wyjazd

Sob.
–
Nie.

80*

Pon.
–
Piąt.

20*

Sob.
–
Nie.

0.00 – 24.00

Pon.
–
Piąt.

T1 Impreza

Sob.
–
Nie.

Wydajność [%]

Pon.
–
Piąt.

Temperatura [°C]

Sob.
–
Nie.

Rozkład godzinowy [h]

30
70

Użytkownik**
(patrz str.31)
Użytkownik***
(patrz str.31)
Użytkownik**
(patrz str.31)
Użytkownik**
(patrz str.31)
Wentylator Wywiew–Użyt**.
Wentylator Nawiewny- 0 %
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*- ustawienie fabryczne;
**- regulacja dokonywana przez Użytkownika;
*** - automatyczne ustawienie zależne od godziny, miesiąca i pory roku.
®
- Program NAW OFF zostanie uruchomiony, gdy: 1) kalendarz wskazuje miesiące z przedziału
czerwiec – wrzesień, 2) nagrzewnica oraz chłodnica mają tryb wyłączona, 3) źródło zaczerpu
świeżego powietrza to czerpnia ścienna.
Wyjście z menu „Wybierz program” następuje poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym
czasie w trybie bezczynności
3. Opcje rekuperatora
Wejście do powyższej opcji następuje poprzez wciśnięcie przycisku
w menu głównym. Funkcja
„Opcje rekuperatora” umożliwia wybór parametrów, które wpływają na pracę rekuperatora.
Naciskając przyciski
oraz
można dokonywać wyboru spośród 5 parametrów poszczególnych
trybów pracy rekuperatora:
3.1.Tryb nagrzewnicy
3.2.Tryb chłodnicy
3.3.Przepustnica
GWC/czerpnia
3.4.Przepustnica
bypass
3.5.Przepustnica
powietrza nawiew.
3.6.Obsługa CO2
i wilgotności

Akceptacja wybranej opcji przyciskiem

.

Wchodząc w opcję „Tryb nagrzewnicy” możliwy jest wybór, posługując się przyciskami
lub
, automatycznego trybu nagrzewnicy (czyli dla określonych parametrów nagrzewnica
automatycznie się włącza lub wyłącza) lub jej wyłączenia.
Wyjście
z
menu
„Tryb
nagrzewnicy”
następuje
poprzez
naciśnięcie
przycisku
bądź po określonym czasie w trybie bezczynności.
Opcja „Tryb chłodnicy” umożliwia wybór, posługując się przyciskami
lub
,automatycznego
trybu chłodnicy (czyli dla określonych parametrów chłodnica automatycznie się włącza lub wyłącza)
lub jej wyłączenia.
Wyjście z menu „Tryb chłodnicy” następuje poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym
czasie w trybie bezczynności.
Wchodząc w opcję „Przepust. GWC/czerpnia” możliwy jest wybór, posługując się przyciskami
lub
, źródła powietrza spośród: GWC, czerpnia ścienna lub wybór automatyczny (czyli
dla określonych parametrów przepustnica wybiera automatycznie jako źródło GWC lub czerpnie
ścienną).
Wyjście z menu „Przepust. GWC/czerpnia” następuje poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym czasie w trybie bezczynności.
Opcja „Przepust. By-pass” umożliwia, posługując się przyciskami
lub
, otworzenie
lub zamknięcie przepustnicy by-pass lub włączenie automatycznego sterowania przepustnicą
(czyli dla określonych parametrów przepustnica automatycznie otwiera lub zamyka by-pass).
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Wyjście z menu „Przepust. by-pass” następuje poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym
czasie w trybie bezczynności.
Opcja „Przepust. pow. nawiewanego” umożliwia, posługując się przyciskami
lub
, zamknięcie
określonej przepustnicy powietrza nawiewanego w danym pomieszczeniu poprzez ustawienie
wybranego tymczasowego trybu pracy tej przepustnicy (do wyboru T1, T2, T3, T1T2, T1T3, T2T3,
T1T2T3). Dzięki zamknięciu określonej przepustnicy możliwe jest przekierowanie całego powietrza
nawiewanego do pomieszczeń, do których chcemy nawiewać, pomijając pomieszczenie,
w którym znajduje się dana przepustnica.
Wyjście z menu „Przepust. pow. nawiewanego” następuje poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym czasie w trybie bezczynności.
Wyjście z menu „Opcje rekuperatora” następuje poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym czasie w trybie bezczynności.
4. Wyświetl stan czujników
Wejście do powyższej opcji następuje poprzez wciśnięcie przycisku
w menu głównym. Przeglądu
poszczególnych parametrów pracy rekuperatora należy dokonać posługując się przyciskami
i
.
Na 6 ekranach wyświetlane są następujące parametry:
Nawiew
Wyciąg
Zewnątrz
Wyrzut
CO2
Wilgotność

F1
F2
Do wym.
Źródło
Bypass
Moc grzałki
Moc chłodnicy

Opcja „Nawiew” wyświetla temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń [oC].
Opcja „Wyciąg” wyświetla temperaturę powietrza wywiewanego z pomieszczeń [oC].
Opcja „Zewnątrz” wyświetla temperaturę powietrza z czerpni [oC].
Opcja „Wyrzut” wyświetla temperaturę powietrza wyrzucanego (zużytego) na zewnątrz [ oC].
Opcja „CO2” wyświetla stężenie dwutlenku węgla [%] (opcja dodatkowa po podłączeniu stosownego
czujnika w przewód powietrza wywiewanego z pomieszczeń).
Opcja „Wilgotność” wyświetla stężenie wilgoci [%] (opcja dodatkowa po podłączeniu stosownego
czujnika w przewód powietrza wywiewanego z pomieszczeń).
Opcja „F1” wyświetla opór na filtrze powietrza wywiewanego z pomieszczeń [%]. Powyżej 100%
zadziała alarm.
Opcja „F2” wyświetla opór na wymienniku po stronie powietrza z czerpni i nawiewanego
do pomieszczeń [%]. Powyżej 100 % zadziała system odszronieniowy.
Opcja „Do wym.” wyświetla ilość dni do wymiany filtrów w rekuperatorze.
Opcja „Źródło” wyświetla informację o aktywnej czerpni powietrza świeżego (GWC gruntowy
wymiennik ciepła a czerpnia ścienna).
Opcja „By-pass” wyświetla informacje o zamknięciu bądź otwarciu przepustnicy by-pass.
Opcja „Moc grzałki” wyświetla chwilową moc wysterowania nagrzewnicy [%].
Opcja „Moc chłodnicy” wyświetla chwilową moc wysterowania chłodnicy [%].
Wyjście z menu „Wyświetl stan czujników” następuje poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym czasie w trybie bezczynności.
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5. Edytuj programy użytkownika
Wejście do „Edytuj programy użytkownika” następuje poprzez wciśnięcie przycisku
w menu
głównym. Następnie posługując się przyciskami
oraz
dokonujemy przeglądu poszczególnych
opcji do wyboru:
5.1.Edytuj programy
użytkownika
5.2.Edytuj nazwy
programów

Akceptacja trybu przyciskiem

.

Posługując się przyciskami
,
możliwy jest przegląd oraz nastawa poszczególnych oznaczeń,
natomiast akceptacja dokonanych zmian za pomocą klawisza
. Występujące oznaczenia:
 P – program użytkownika (możliwy wybór 4 programów użytkownika P1, P2, P3, P4)
 C – cykl programu (możliwy wybór cyklu od C01 do C20 programu użytkownika)
 --:-- – czas rozpoczęcia cyklu (możliwy wybór 24h cyklu programu użytkownika)
 --% – wydajność wentylacji (możliwe nastawy 0%, od 30% do 100% (interwał co 5%) cyklu
programu użytkownika)
 ----- – grupa dni tygodnia obowiązywania cyklu (możliwe nastawy Pon, Wto, Śro, Czw, Pią,
Sob, Nie, Pn-Czw, Pn-Pią, Pn-Sob, Pn-Nie, Pi-Sob, Pi-Nie, So-Nie, Nigdy cyklu programu
użytkownika),
 --,- °C – zadana temperatura (możliwe nastawy od 8 °C do 30 °C cyklu programu użytkownika,
interwał co 0,5 °C)
Dla każdego programu użytkownika można zaprogramować do 20 cykli pracy centrali, różniących się
od siebie czasem pracy, wydajnością wentylacji oraz temperaturą zadaną. Dany cykl można skasować
wybierając znak „X” i wciskając jeden z przycisków
,
. Każdy cykl obowiązuje
od ustawionego czasu do momentu, w którym zacznie obowiązywać jakiś inny cykl.
Wyjście z menu „Edytuj parametry programów” poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym czasie w trybie bezczynności.
Drugą dostępną opcją w omawianym menu jest „Edytuj nazwy programów”. Wejście do podmenu
następuje poprzez wciśnięcie przycisku
w menu „Edytuj programy użytkownika”.
Każdemu programowi użytkownika (P1, P2, P3, P4) można nadać 7-znakową nazwę własną.
Przyciskiem
zatwierdzamy, a następnie przechodzimy pomiędzy znakami nazwy, zaś przyciskami
,
zmieniamy dany znak.
Wyjście z menu „Edytuj nazwy programów” poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym
czasie w trybie bezczynności.
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6. Edytuj ustawienia
Wejście do „Edytuj ustawienia” następuje poprzez wciśnięcie przycisku
w menu głównym.
Następnie posługując się przyciskami
oraz
dokonujemy przeglądu dostępnych opcji
do wyboru:
6.1.Ustawienia
wyświetlacza
6.2.Ekran główny

6.3.Ustawienia
brzęczyka
6.4.Jezyk

6.5.Czas do wymiany
filtrów

Akceptacja wybranego trybu przyciskiem
.
W opcji „Ustawienia wyświetlacza”, posługując się przyciskami
oraz
,możliwa jest zmiana
jasności w zakresie 0-100% oraz kontrastu 0-100% wyświetlacza.
Wyjście z menu „Ustawienie wyświetlacza” poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym
czasie w trybie bezczynności.
Opcja „Ekran główny” umożliwia, posługując się przyciskami
oraz
, wybór, czy na ekranie
głównym ma być wyświetlany wykres wydajności wentylacji, czy znaczniki trybu pracy rekuperatora
bądź możliwy jest również tryb naprzemiennego wyświetlania obydwóch informacji.
Wyjście z menu „Ekran główny” poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym czasie
w trybie bezczynności.
W opcji „Ustawienie brzęczyka” możliwe jest, posługując się przyciskami
oraz
, podgłośnienie
lub wyciszanie dźwięku przycisków w zakresie 0-100%.
Wyjście z menu „Ustawienie brzęczyka” poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym czasie
w trybie bezczynności.
W podmenu „Język” możliwy jest wybór języka spośród 3 dostępnych: polski, angielski lub niemiecki.
Posługując się przyciskami
,
należy dokonać wyboru jednego z nich.
Wyjście z menu „Język” poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym czasie w trybie
bezczynności.
Opcja „Czas do wymiany filtrów” ukazuje informację o czasie, jaki pozostał do wymiany filtrów.
Umożliwia również, poprzez naciśnięcie przyciska
, wyzerowanie licznika do standardowego
okresu 90 dni.
Wyjście z menu „Czas do wymiany filtrów” poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym
czasie w trybie bezczynności.
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7. Ustaw zegar i kalendarz
20 lipiec niedziela
2014
18:55

Wejście do „Ustaw zegar i kalendarz” następuje poprzez wciśnięcie przycisku
w menu głównym.
Ustawienie aktualnej daty i godziny należy dokonać posługując się przyciskami
,
, natomiast
akceptacja dokonanych zmian za pomocą klawisza
. Nazwa dnia tygodnia obliczana jest
automatycznie na podstawie ustawionej daty.
Wyjście z menu „Ustaw zegar i kalendarz” poprzez naciśnięcie przycisku
bądź po określonym
czasie w trybie bezczynności.
4.3. KONSERWACJA

Podczas wszelkich prac przeglądowo konserwacyjnych należy zachować wszelkie
ogólne oraz podane poniżej zasady bezpiecznej pracy.

UWAGA! Czynności te należy prowadzić przy trwale i pewnie odłączonym rekuperatorze od sieci elektrycznej.

Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym, przeznaczone są do pracy ciągłej. Konstrukcja
urządzenia gwarantuje jego długoletnią, bezawaryjną pracę. Dla jej zapewnienia należy bezwzględnie
przestrzegać poniższych zasad dotyczących obsługi eksploatacyjnej dotyczącej okresowej wymiany
filtrów, kontroli stanu wymiennika. Zaleca się również powierzenie opieki nad urządzeniem
wyspecjalizowanemu serwisowi.
Filtry
W przypadku sygnalizacji zabrudzenia filtrów należy:
1. odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego
2. zdjąć pokrywę
3. wyciągnąć kolejno filtry
4. zamontować nowe filtry
5. założyć pokrywę
6. skasować alarm zabrudzenia filtrów, wyzerować licznik i skalibrować presostaty
(opis w instrukcji sterownika)
7. uruchomić urządzenie, sprawdzić poprawność działania
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Zestawienie wymiarów stosowanych filtrów dla rekuperatorów serii RAPTOR przedstawia
poniższa tabelka:

Filtr działkowy

RAPTOR 500

RAPTOR 700

RAPTOR 1000

396x146x20

446x140x20

498x220x180

396x145x90x20;

446x205x130 x20;

498x220x182x20;

4 kieszenie

5 kieszeni

5 kieszeni

Filtr kieszeniowy

Wymiennik
Zaleca się kontrole i w razie potrzeby czyszczenie wymiennika raz w roku. W tym celu należy:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego
zdjąć pokrywę
sprawdzić stan zabrudzenia wymiennika
w razie potrzeby wyciągnięcia wymiennika należy zachować ostrożność zapewniając
równomierny nacisk przy wysuwaniu, aby nie doszło do pogięcia lamel. Przed ponownym
wsuwaniem zaleca się przesmarowanie uszczelek wazeliną techniczną.
mycie przeprowadzić gorącą wodą pod ciśnieniem, przy zachowaniu następujących zasad:
- dysza urządzenia myjącego z końcówką tworzącą płaską strugę wody, ustawioną
prostopadle do krawędzi płyt,
- ciśnienie wody do 20 bar, wydatek wody do 450 l/h, temperatura wody do 70 OC
- odległość dyszy od krawędzi płyt min. 300 mm
- kierunek zmywania zgodny z kierunkiem przepływu powietrza.
Powyższe zasady muszą być zachowane, w przeciwnym razie istnieje groźba uszkodzenia płyt
wymiennika. Przy znacznym zanieczyszczeniu, zaleca się użycie biodegradowalnych
detergentów.
Po zastosowaniu środka myjącego, konieczne jest bardzo dokładne przepłukanie wymiennika
wodą.
Nie wolno stosować środków żrących do zmywania aluminium, reagujących z powierzchnią
płyt wymiennika.
spłukać i pozostawić do wyschnięcia
zamontować wymiennik
założyć pokrywę
uruchomić urządzenie, sprawdzić poprawność działania
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ROZDZIAŁ 5. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE
SPIS INSTRUKCJI:
5.1. FUNKCJE AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA
5.2. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC
5.3. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC I POMPY
CIEPŁA
5.4. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC
I NAGRZEWNICY WODNEJ
5.5. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC
I NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ
5.6. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z COOLER’em
5.7. PŁYTA GŁÓWNA ELEKTRONIKI
5.1. FUNKCJE AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA








Kontrola temperatury przez czujnik temperaturowy powietrza nawiewanego tNAWIEW oraz
czujników temperatury powietrza świeżego, wyrzutowego oraz wywiewanego z
pomieszczeń:
a) zimą, gdy temperatura zadana przez użytkownika tZAD jest wyższa (tZAD > tNAWIEW) następuje
zamknięcie przepustnicy by-pass, następnie uruchamiana jest nagrzewnica
wodna/elektryczna (element dodatkowy opcjonalny) do momentu gdy tZAD = tNAWIEW. W
momencie gdy tZAD < tNAWIEW następuje wyłączenie nagrzewnicy, a następnie otwarcie
przepustnicy by-pass. Chłodnica wodna jest nieaktywna
b) latem, gdy tZAD < tNAWIEW następuje uruchomienie chłodnicy wodnej (element dodatkowy
opcjonalny) do momentu gdy tZAD = tNAWIEW.
Sterowanie trójnikiem dwustrumieniowym z przepustnicą typ T2S przełączającą GWC/czerpnia
ścienna oparte jest o czujnik temperatury powietrza świeżego. Wprowadzony algorytm
umożliwia w zakresie temperatur -3 do +21°C porównanie temperatur z obydwu czerpni oraz
wybór optymalnej energetycznie temperatury powietrza świeżego. W pozostałym przedziale
temperatur pracuje GWC.
Wszystkie opisane punkty pracy mają histerezę 1°C oraz opóźnienie czasowe wynikające
z bezwładności pomiarowej czujników temperatury 5 min.
Prędkość obrotowa wentylatorów jest sterowana sygnałem 0-10V. Dlatego też możliwe jest
ustawienie balansu +/-25% wentylatorów w stosunku do siebie (np. w przypadku sporych
różnić w długości kanałów wentylacyjnych).
W przypadku zastosowania nagrzewnicy i chłodnicy w układzie, wydajność wentylatorów
oraz temperatura nawiewanego powietrza regulowana jest przy wykorzystaniu sterownika.
Sterownik podłącza się z główną płytą sterowniczą centrali za pomocą 20-metrowego
przewodu elektrycznego 4x0,25 mm2 (w zestawie ze sterownikiem). Producent nie dopuszcza
stosowania przewodu dłuższego niż 20 m. Więcej informacji na temat funkcji można znaleźć
w instrukcji obsługi sterownika.
Ochrona antyzamrożeniowa działa tylko w okresie zimowym i aktywuje się, gdy wystąpi
zagrożenie zaszronienia wymiennika (gdy poziom oporu na wymienniku przekroczy 100%).
OPCJA 1 – w standardzie wentylator nawiewny zostaje wyłączony, aby powietrze wywiewane
z budynku odszroniło wymiennik. Użytkownik jest informowany z poziomu sterownika ASP2
o włączeniu funkcji odszronienia.
OPCJA 2 – zamontowanie grzałki wstępnej na powietrzu z czerpni.
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OPCJA 3 – wykorzystanie powietrze cyrkulacyjne – trójnik typ T2S – dwustrumieniowy
z przepustnicą i siłownikiem wg schematu rys. str. 20.
UWAGA. W przypadku chęci wykorzystania 2 i 3 opcji należy wcześniej poinformować
producenta, celem wgrania odpowiedniej wersji oprogramowania.
 Dla zapewnienia automatycznej kontroli stopnia zabrudzenia filtra oraz zaszronienia
wymiennika - układ w standardzie wyposażony jest w dwie pary presostatów różnicy ciśnień.
Oznaczenia kolorem ułatwiają to zadanie. W lewym dolnym rogu automatyki umiejscowione
jest miejsce przyłączenia. Musi ono wyglądać tak jak poniżej:
Kolor biały + filtr
Kolor zielony – filtr
Kolor czarny + wymiennik
Kolor niebieski - wymiennik
Pierwszy pomiar ma na celu określenie stopnia zanieczyszczenia filtra pod wpływem
zanieczyszczeń zawartych w powietrzu zewnętrznym. Przyjmuje się, iż filtr na powietrzu
usuwanym nie zabrudza się bardziej, tym samym pomiar spadku ciśnienia na filtrze powietrza
nawiewanego jest wystarczający. Po wymianie filtra na nowy należy zresetować czas
wymiany filtra z opcji 6.5 oraz przeprowadzić proces kalibracji opisany poniżej. Drugi pomiar
informuje o zaszronieniu wymiennika. Zwiększony spadek ciśnienia daje informację
o konieczności zastosowania automatycznej metody zapobieganiu szronieniu.
 Nieprawidłowe podłączenie lub brak podłączenia może być przyczyną błędów podczas pracy
rekuperatora serii RAPTOR. Konieczna wymiana filtra sygnalizowana jest na sterowniku.
W przypadku konieczności wymiany filtra sygnał awarii będzie pojawiał się co 24 h.
Dodatkowo można ustawić czas np. 90 dni do wymiany filtrów.
Niekiedy na budowie istnieje potrzeba kalibracji presostatów (usunięcie komunikatu stanu
awarii presostatów). Czynność tą przeprowadza się na wyłączonych wentylatorach,
włączonym urządzeniu. W tym celu należy przełączyć przełącznik nr 8 w pozycję ON,
a następnie przycisk SET przez 5 sekund. Po tej czynności przełącznik należy przełączyć
w pozycję OFF.




Automatyka umożliwia sterowanie GGWC – współpraca z modułem OCTAGON.
Automatyka RAPTOR’a umożliwia współpracę z sterowaniem inteligentnym domem zgodnie
ze standardem KOHER (lub innym przy montażu odpowiedniego modułu)
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5.2. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC
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5.3. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC I POMPY
CIEPŁA
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5.4. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC
I NAGRZEWNICY WODNEJ
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5.5. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z OCTAGON GGWC
I NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ
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5.6. SCHEMAT WSPÓŁPRACY CENTRALI RAPTOR Z COOLER’em
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5.7. PŁYTA GŁÓWNA ELEKTRONIKI
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WYJŚCIA PŁYTY GŁÓWNEJ
Nr Opis zacisku
7

L – zasilanie

8

PE – przewód ochronny

9

N – neutral

10

L3 – zasilanie zabezpieczone bezp. FU1

11

PE – przewód ochronny

12

N – neutral

13

L3 – zasilanie zabezpieczone bezp. FU1

14

PE – przewód ochronny

15

N – neutral

16

L4 – zasilanie zabezpieczone bezp. FU2

17

N – neutral

18

L3 – zasilanie zabezpieczone bezp. FU1

19

N – neutral

20

L3 – zasilanie zabezpieczone bezp. FU1

21

N – neutral

22

L – zasilanie zabezpieczone bezp. FU1

23

L8 – sterowanie 230VAC

24

N - neutral

11
5

PE – przewód ochronny
L – zasilanie zabezpieczone bezp. FU1

26

L7 – sterowanie 230VAC

27

N - neutral

28

L – zasilanie zabezpieczone bezp. FU1

29

L9 – sterowanie 230VAC

30

N – neutral

31

L10 – terowani 230VAC

32

N - neutral

33

Opis grupy zacisków - funkcja

Obciążalność

ZASILANIE
Podłączenie zasilania 230VAC

NAWIEW ZAS.
Zasilanie 230VAC dmuchawy elektronicznej
sterowanej 0-10V

230VAC max. 500W

WYCIĄG ZAS.
Zasilanie 230VAC dmuchawy elektronicznej
sterowanej 0-10V

230VAC max. 500W

ODSZR.
Grzałka odszraniania 230VAC

230VAC max.
1,2kW

P. OGRZ.
Ogrzewanie – pompa obiegowa lub ON/OFF
230VAC dla grzałki sterowanej napięciowo 010V lub zasilanie siłownika 230VAC

230VAC max. 250W

P. CHŁODZ.
Chłodzenie - pompa obiegowa obwodu
chłodzenia lub zasilanie siłownika 230VAC

230VAC max. 250W

BY-PASS
Siłownik 230VAC

230VAC max. 50W

GWC
Siłownik 230VAC

230VAC max. 50W

PNAW – przepustnica nawiewu – siłownik
230VAC

230VAC max. 50W

LAUX – wyjście dodatkowe 230VAC - nie
używane

230VAC max. 250W

ODKURZ. 230VAC
Wejście napięciowe 230VAC – odkurzacz
centralny

76
77

WC 230VAC
Wejście napięciowe 230VAC – toaleta

78
34
35
36

Y – wejścia serwera

37

+24V – zasilanie

38

GND – masa zasilania

Heater NC
Zabezpieczenie grzałki – musi być zwarte, aby
działało ogrzewanie

24VDC 2W

Chłodnica
Sterowanie 0-10V serwerem regulacji
chłodzenia, np. CM24-SR Belimo

24VDC 1W
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39

+24V - zasilanie

40

GND – masa zasilania

41

GND – masa zasilania

42

Wyjście czujnika 0-10V

43

+5V zasilanie czujnika

44

I4 - sygnał

45

GND - masa

46

+5V zasilanie czujnika

47

I2 - sygnał

48

GND - masa

49

GND - masa

50

ANN – sterowanie

51

GND

52

AU1

53

CO2 sensor
Wejście czujnika CO2 0-10V

24VDC 1W

Temp4 Wyrzut
Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20

Temp2 Wyciąg
Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20

Went. Naw.
Sterowanie wentylatorem elektronicznym
nawiewu 0-10V
AUX2
nie używane
PPOŻ NC
Zabezpieczenie przeciwpożarowe – musi być
zwarte, aby działały dmuchawy

54
55

Y – wejście serwera

56

+24V - zasilanie

57

GND – masa zasilania

58

+24V - zasilanie

59

GND – masa zasilania

60

GND – masa zasilania

61

Wyjście czujnika 0-10V

62

+5V zasilanie czujnika

63

I3 - sygnał

64

GND - masa

65

+5V zasilanie czujnika

66

I1 - sygnał

67

GND - masa

68

GND - masa

69

ANW – sterowanie

70

GND - masa

71

ANN – sterowanie

72

GND - masa

73

B - transmisja

74

A - transmisja

75

+24V - zasilanie

Nagrzewnica
Sterowanie 0-10V serwerem regulacji
ogrzewania, np. CM24-SR Belimo

24VDC 2W

HUM sens
Czujnik wilgotności, wejście 0-10V

24VDC 1W

Temp3 Zewn.
Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 zewnętrzna
Temp1 Nawiew
Cyfrowy czujnik temperatury DS18B20 zewnętrzna
Went. Wyc.
Sterowanie wentylatorem elektronicznym
wyciągu 0-10V
AUX1
nie używane
COM
Złącze transmisyjne do regulatora
tygodniowego
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ROZDZIAŁ 6. WARUNKI GWARANCJI. KARTA GWARANCYJNA. KARTA SERWISOWA.

1. Warunki gwarancji
Na warunkach niniejszej gwarancji ASPOL – FV Sp. z o.o. 91 – 342 Łódź, ul. Helska 39/45, zwana dalej ASPOL
gwarantuje bezawaryjną pracę i funkcjonowanie rekuperatora WindMaker RAPTOR zakupionego zgodnie
z fakturą ................................ z dnia ...................., zwanej dalej „rekuperatorem”.
§1
Okres gwarancji
Gwarancja na rekuperator wynosi 24 miesięcy od daty wydania. Za datę wydania uważa się datę widoczną
w fakturze sprzedaży ASPOL.
§2
Zakres gwarancji
Gwarancja obejmuje jedynie wady wytwórcze tkwiące w rekuperatorze w chwili wydania;
Podstawowym warunkiem udzielenia i skuteczności gwarancji jest przestrzeganie zasad i spełnienie
warunków zawartych w DTR rekuperatora;
W przypadku zaistnienia wady rekuperatora Klient zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić ASPOL
nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady. Do chwili zakończenia, postępowania
reklamacyjnego Klient przechowa na własny koszt reklamowany rekuperator do czasu uzgodnienia
z ASPOL dalszego postępowania;
W okresie gwarancji ASPOL zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu
14 dni licząc od pisemnego zgłoszenia, podając sposób i możliwy termin jej załatwienia. Gwarant
w tym samym terminie, w przypadku uwzględnienia reklamacji przystąpi do usuwania zgłoszonych
wad, usuwając je niezwłocznie,
w terminie wynikającym z zachowania zasad należytej staranności z uwzględnieniem możliwości
technicznych i zasad sztuki;
Świadczenie gwarancyjne nie zmienia terminu gwarancji. W związku z udzieloną gwarancją
odpowiedzialność ASPOL z tytułu rękojmi za wady rekuperatora zostaje wyłączona;

1.
2.
3.

4.

5.

Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku dokonania napraw lub jakichkolwiek ingerencji czy zmian
konstrukcyjnych przez osoby nieupoważnione przez ASPOL lub nie posiadające odpowiednich kwalifikacji
potwierdzonych odpowiednimi szkoleniami, gwarantującymi wysoką jakość i profesjonalizm.

1.

2.
3.
4.
5.

§3
Gwarancją nie są objęte
Wady rekuperatora powstałe z innych przyczyn niż w niej tkwiące, w szczególności wady
eksploatacyjne, wady których powstanie obciąża Klienta lub podmioty działające w jego imieniu
lub na jego rzecz;
Uszkodzenia rekuperatora wynikłe z wpływu otoczenia, niewłaściwego transportu, składowania;
Uszkodzenia mechaniczne oraz nieprawidłowości wynikające z niewłaściwej, niezgodnej z DTR
eksploatacji rekuperatora;
Wady wynikające z dokonania modyfikacji, zmiany parametrów pracy, przeróbek, naprawy
lub wymiany części składowych rekuperatora we własnym zakresie;
Uszkodzenia i wady w obudowie i elementach konstrukcyjnych nie mające wpływu
na funkcjonalność i prawidłową pracę rekuperatora;

§4
Reklamacje
Reklamacje należy zgłaszać do ASPOL lub autoryzowanego sprzedawcy wyłącznie pisemnie w terminie 7 dni
od ujawnienia się wady, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Reklamacja musi
zawierać numer i datę dokumentu wydania. Reklamacja musi zawierać opis nieprawidłowej pracy rekuperatora
ewentualnie wskazanie części wadliwych. Do zgłoszenia należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę
gwarancji z podpisem klienta potwierdzającym przyjęcie jej warunków.
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§5
1.

2.
3.
4.

5.

Świadczenie gwarancyjne

Odpowiedź za zgłoszoną wadę na podstawie niniejszej gwarancji zostanie udzielona w ciągu 14 dni.
ASPOL lub autoryzowany przez niego przedsiębiorca przystąpi do naprawy bez zwłoki, w miarę
możliwości, technologii, oraz współpracy dostawców. W wyjątkowych wypadkach termin ten może być
przedłużony w przypadku uniemożliwienia pracy serwisu na skutek zaistnienia siły wyższej, strajku,
blokady dróg, zamieszek itp.;
Części, które pracownicy serwisu wymontują z rekuperatora w ramach usługi gwarancyjnej i zastąpią
je nowymi, przechodzą na własność ASPOL;
Koszty wynikłe z powodu nieuzasadnionej reklamacji lub przerwania pracy serwisu na życzenie Klienta
ponosi Klient;
Klientowi przysługuje prawo wymiany rekuperatora na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane
zostaną 4 naprawy, a element rekuperatora będzie dalej wykazywał wady uniemożliwiające używanie
jej zgodnie z przeznaczeniem;
4.1 Sprawdzenie nie jest zaliczane do limitu napraw, stanowiących podstawę do wymiany elementu
bądź całego rekuperatora na nowy;
ASPOL
ma
prawo
odmówić
wykonania
czynności
gwarancyjnych
lub
obsługi
w przypadku, gdy Klient wstrzymuje się z zapłatą za rekuperator lub wcześniejszą usługę serwisową.
Klientowi w przypadku skorzystania przez ASPOL z prawa odmowy wykonania czynności
gwarancyjnych nie przysługuje żadne roszczenie;

§ 6 Punkt serwisowy

Zakład serwisowy:
ASPOL - FV Sp. z o. o.

Ul. Helska 39/45
91-342 Łódź
tel./fax: (0-42) 640-73-11
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KARTA GWARANCYJNA
(wypełnia ASPOL FV Sp. z o.o.)

Typ
Kontrola jakości
Nr faktury
Nr rekuperatora
Data sprzedaży

Stempel i podpis sprzedawcy

...................................................

(wypełnia sprzedawca)

Nr faktury
Data sprzedaży

Stempel i podpis sprzedawcy

...................................................

Potwierdzam odbiór niniejszej gwarancji, z której treścią się zapoznałem i ją przyjmuję.

Data

Podpis klienta

…………………………………………………………....

…………………………………………
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KARTA SERWISOWA

L.P.

Data
zgłoszenia

Data wydania

Opis naprawy

1

2

3

UWAGI I ZALECENIA:
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Pieczątka serwisu
i podpis

`

ROZDZIAŁ 7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
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