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 Kvôli správnemu pou ívaniu HRUC-E, je 
dôle ité porozumie  v etkým uvedeným 
pojmom a informáciám.

3-stup ový regulátor
 3-stup ový regulátor je jedna z mo ností 
riadenia centrálnej jednotky. Zabezpe uje 
jednoduché prepínanie medzi troma stup ami 
ventilácie Pozri sekciu 3.1.1 pre viac detailov.

Zemný tepelný výmenník
 Zemný tepelný výmenník je mo né 
príslu enstvo jednotky, ktoré slú i na 
predhrievanie privádzaného vonkaj ieho 
vzduchu v zime a chladenie vzduchu v lete 
vyu itím kon tantnej teploty zeme. Vedenie je 
umiestnené v zemi, a v om cirkuluje 
teplonosná kvapalina. Táto kvapalina následne 
prostredníctvom výmenníka odovzdáva 
respektíve odoberá teplo z prechádzajúceho 
vzduchu.

Balansovaný systém
  Balansovaným systémom sa rozumie systém, 
ktorý rovnaké mno stvo vzduchu odvádza ako 
aj privádza. To v praxi znamená, e 
nedochádza k vytváraniu pretlaku ani podtlaku v 
obývanom priestore.

By-pass
 Re im By-pass sa pou íva v lete, kvôli 
efektívnemu vyu itiu tepla ve er respektíve v 
noci. Prúd vzduchu nieje prehá aný cez 
výmenník tak e teplo nieje prená ané do 
privádzaného vzduchu.

Filter
 Jednotka je osadená filtrom kvôli zabezpe eniu 
istoty privádzaného vzduchu. Odvádzaný 

vzduch je filtrovaný takisto, kvôli zabezpe eniu 
istoty lamiel výmenníka a tým zachovania 

vysokej efektivity.

Obývané priestory
 Priestory v dome, v ktorých udia trávia ve a 
asu. Spravidla sa za nich pova uje obývacia 

izba, spál a, detské izby.

Regulátor Komfort s LCD
 Plneprogramovate ný regulátor Komfort je 
vysokosofistikované rie enie regulácie 
rekupera ného vetracieho systému.  The digital 
operating panel Deluxe is a more sophisticated 
possibility to control the HRUC-E. Umo uje 
odli né nastavenie jednotky pre ka dý jeden 
de  tý d a v nieko kých krokoch. V praxi si tak 
u ívate  doká e doladi  systém presne na mieru 
daného objektu.

Vlhké priestory
  Jedná sa o priestory kde je zvý ená vlhkos  
alebo para respektíve zápach. Spravidla sa 
jedná o kuchy u, kúpelne a toalety.

Protiprúdový hliníkový výmenník tepla
  Tepelný výmenník je as ou jednotky HRUC-E 
kde je teplo z odvádzaného vzduchu prená ané 
do privádzaného vzduchu. Skladá sa z 
mno stva pospájaných sofostikovane 
tvarovaných hliníkových platní. Pomedzi tieto 
platne v úzkych medzerách prúdi vzduch bez 
priameho kontaktu s protismerne prúdiacim 
vzduchom, o zabezpe uje vysoko efektívnu 
tepelnú výmenu. Protiprúdové výmenníky sú 
ú innej ie ako kedysi pou ívané krí ové 
výmenníky.
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Dátum

Teplota 
v okolí ovládacieho
panelu

as
Ventilátorový mod

Re im
Nastavenie



Ovládací panel má 7-d ový hodinový program. 
Hodinový program sa nastavuje takto:

Zvo te v submenu Clock program a stla te   

Hodinový program na nede u vyzerá takto, 
príklad je uvedený ni ie. Mô ete si vybra  
rôzne polia v tomto menu

Clock progr.  Su-DAY 

a. 00:00  08:30  LS 1 

b. 08:30  22:00  LS 2 

c. 22:00  00:00  LS 1 

 
d. 00:00  00:00  LS 1 

e. 00:00  00:00  LS 1 

f.  00:00  00:00  LS 1 

Be ný program PRACOVNÝ DE  

a. 22:00  08:30  LS 1 

b. 08:30  09:00  LS 2 

c. 09:00  15:00  LS 1 

 
d. 15:00  17:00  LS 2 

e. 17:00  21:30  LS 1 

f.  21:30  22:00  LS 2 







4.1



Het toestel werkt niet naar behoren, 
de storing voldoet niet aan de tabel

 
 

Nie  Áno Po kajte 15 minút.
Pomohlo to?

 

Nie  Je tam 230V napájanie?
 

Áno 

Resetova  odpojením po dobu 10 sekúnd
od zásuvky elektrickej siete a potom znova pripojte  

 

 

 

Vyme te riadenie a / 
ale        bo pravidlá  

 

Otvorte kryt jednotky
 

 

Vytiahnite 
zástr ku 
zo zásuvky 

 
Vyme te 
poistku v 
regulácii

z
 

 
Pripojte napájací

kábel 
 

 

 

Chyba je (do asne) 
vyrie ená, dávajte 
pozor, i dôjde k 
poruche znovu

Pripojte napájací 
kábel

Vyme te 
po kodené 

vedenie

Ak poistka praskne, 
vytiahnite zástr ku 

zo zásuvky a 
skontrolujte v etky 
vnútorné vedenia

Zariadenie u  funguje správne, ak správa 
nie je v súlade s tabu kou



        Lokálny ventilátor zastavil-  

Vytiahnite zástr ku
   zo zásuvky  

 

Otvorte predný kryt
jednotky  

 

Pripojte napájací kábel  
 

 

Be ia oba ventilátory?  Áno 

 

 

 

 

 

 

Nie  

Nie  Áno 

Nie  Áno 

Otvorte veko  
regulátora  

 

Vytiahnite zástr ku 
zo zásuvky  

 

 

Vytiahnite zástr ku 
zo zásuvky  

 

 Nahradi  systém 
a zapojte napájací 
kábel

 

 

Nahradi  systém 
a zapojte napájací 
kábel

 

 

Ak toto zlyhá, alebo nie je 
mo né vymeni  celú dosku 

motora a zapojte do zásuvky

Vytiahnite zástr ku zo zásuvky, nahra te 
zapojenie ventilátora a pripojte k 

napájaciemu káblu

Opatrenia (do 1 
minúty po vlo ení 
konektora), alebo 
napätie medzi 0 a 
10 voltov bude na 
svorkách 0 a U1 
alebo U2, ako je 

uvedené v bode 6.5.

Opatrenia (do 1 
minúty po vlo ení 

konektora), alebo cez 
svorky K1 (pozri 

schematické body 6.3) 
i je 230 voltov



Preru enie vodi a alebo skrat sníma a 
(T1, T2, T3, T4)  

Je kábel sv poriadku? Nie  Áno 

 

 

Ak chcete zisti ,ktorýsníma  Vám vykazuje chybu s 3-polohovým
 ovláda om DELUXE digitálny ovpládací panel do asne pripoji

 

Otvorte horný kryt jendotky a
kryt regulácie.  

 

Skontrolujte káble zodpovedajúceho
senzoru.

-
 

 

Vlo te novú iarovku alebo 
opravi  kábel a zapojte 
napájací kábel  

 

 

 

 

Vytiahnite zástr ku 
zo zásuvky  

 

Vytiahnite zástr ku 
zo zásuvky  

 

Vlo i  nový sníma  a 
pripojte
napájací kábel.

 

 Nahradi  systém a 
zapojte napájací kábel

 
 

 

Nie  Áno Indikácie dáva iných 
senzoricky znova?

Vytiahnite zástr ku zo 
zásuvky

Zmena v do asnej usporiadanie 
vodi ov tykadlo s tými iného 
obrazového sníma a a za ína



 Porucha prenosu dát  

Uistite sa, e vodi e 1,2,3,4 s jednotkou a 
na displeji sa na rovnakej vodi e kábla
sú pripojené  

Vytiahnite napájací 
kábel  

 

Nie  Áno 

Problém s káblom?  Áno 

Uistite sa, e kábel má dobrý
kontakt, nie je skrat a nie je 
po kodený.

 

 

 

Zatvorte v etky krátky 
kábel do káblových porúch vylú i

 

 

Vyme te kábel a 
zapojte napájací 
kábel

 

 

Nie  

Bola chyba odstránená? Áno Nie  

Otvorte veko systému, 
pripojte kábel priamo 
do opera ného systému-

 

 

Opravte vedenia medzi 
vekom a systémom a 
pripojte k napájaciemu 
káblu   

 

 

Pripojte sa, ako je popísané 
v kapitole 4.1.3 a vlo te 

zástr ku do zásuvky

Vyme te reguláciu a / alebo 
ovládanie zariadenia a 

pripojte k napájaciemu káblu







Prietok vzduchu

Závislos  tlaku vzduchu od prietoku cez jednotku je znázornená v grafoch ni ie.

stupe  1
stupe  2
stupe  3

stupe  1
stupe  2
stupe  3
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Rozmery a tvar skrí  centrálnych jednotiek COMAIR HRUC-E

ANB = výstup vonkaj ieho vzduchu

TVB = nasávanie vonkaj ieho vzduchu

TNW = výstup vnútorného vzduchu 

AVW = nasávanie vnútorného vzduchu



3-polohový prepína 

Správa: Prosím výme te filter

Aké ovládanie máte?  

Odpojte napájací 
kábel  

 

Otvorte horný kryt 
jednotky  

 

Vyme te filtre 
(majte na vedomí, e ípka na 
filtri má by  ikmo dole) 

 

Zatvorte predný kryt jednotky 
a znovu ju pripojte do zásuvky

 

 

DeLuxe ovládací panel  

Stla te  
 

 

    

 

 
Stla te normálne

         a po kajte 10 sec. 

 

 
Stla te tla idlo 
pre návrat na domovskú 
obrazovku bez oznámenia

  

 

 

in 

 

Stla te obe tla idlá 
ípok sú asne po dobu 

desiatich sekúnd.

Stla te 
vyberte RESET filter
a potvrdte     

Výmena filtrov - reset intervalu
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