VERSOVERSO-P, VERSOVERSO-R
Prezračevalne naprave s C3 nadzornim sistemom
Navodila za vgradnjo in navodila za uporabo
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Navodila za vgradnjo
1. NAVODILA ZA VGRADNJO
Vgradnjo lahko izvede samo ustrezno usposobljena strokovna oseba. Upoštevati je potrebno naslednje
zahteve.
Priporoča se, da potekajo krmilni kabli ločeno od energetskih oziroma, da
se uporablja oklopljene kable, ki imajo ozemljen oklop!

1.1.

Povezava sklopov prezračevanja

Ko so sklopi naprave medsebojno povezani (glejte navodila za sestavljanje sklopov), se priključijo
kabli in izvede ožičenje.
Priključki konektorja se izvedejo natančno po oznakah v diagramu
ožičenja (glejte električna shema naprave).
Pri odklopu posameznih sklopov ne vlecite za povezovalne žice in kable!

1.2.

Priključitev na električno omrežje

Potrebno je priključiti ozemljitev! Kadar je enota opremljena z električnimi grelci, je potrebno ožičiti
dovod do vsakega stikala grelcev.
Dovodni kabel naprave in grelcev je dimenzioniran glede na maksimalni tok, podan v tehnični
specifikaciji.
Tipi kablov so podani v tabeli 1.2
Tipi energetskih dovodnih kablov
tabela 1.2

Tok, A
15
21
27
34
50
70
85

Tip kabla
5 x 1,5 mm2 (Cu)
5 x 2,5 mm2 (Cu)
5 x 4,0 mm2 (Cu)
5 x 6,0 mm2 (Cu)
5 x 10,0 mm2 (Cu)
5 x 16,0 mm2 (Cu)
5 x 25,0 mm2 (Cu)

Naprava mora biti priključena na omrežje preko kabla z zaščitnim odklopnikom, ki deluje na
diferenčni tok največ 300 mA.
Pred priključitvijo naprave na električno omrežje je potrebno preveriti, če
je ozemljitev ustrezno izvedena.

1

2

3

v uporabi samo pri napravah z vodnim grelcem ali hladilcem
dodatno naročljiva funkcija
priključek zunanjega pogona (ni v uporabi pri vseh VERSO enotah)

max. 2A

max. 20mA

Priključek tlačnega senzorja
odvodnega zraka2

Priključek tlačnega senzorja
dovodnega zraka2

Priključek stopenjske
regulacije DX hladilec 2

Priključek stopenjske
regulacije DX hladilec 1

Priključek obtočne črpalke1

Priključek pogona lopute
dovodnega zraka

Priključek pogona lopute
odvodnega zraka3

Priključek zunanje naprave
za javljanje okvare

Priključek zunanje
(»start/stop«) naprave

Priključek pogona mešalnega
ventila hladne vode1

Priključek pogona mešalnega
ventila tople vode1

Priključek senzorja
temperature vode1
Priključek sistema požarnega
javljanja

Priključek senzorja
temperature dovodnega zraka

1.3

Priključek pogona lopute za
by-pass toplotnega
izmenjevalca3

Priključek pogona
3
recirkulacijskega sklopa

Priključek senzorja kakovosti
zraka 2
(CO2, vlažnost ali drugi)

Priključek komandne plošče
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Priključitev zunanjih elementov

Na stranici prezračevalne naprave je priključna omarica. Na sponke, ki so znotraj omarice (Slika 1.3),
se priključijo vsi zunanji kontrolni elementi. Diagram priključitve zunanjih priključkov je na sliki 1.3a.

Slika 1.3

Priključna omarica C3-P1

Če je naprava računalniško vodena, je računalniška mreža (»Ethernet«) ali
internet priključena preko vtičnice J28. Računalnik se lahko priključi tudi
preko RS-232 vmesnika z vtičnico J32 (podrobnejši opis je v poglavju 2.8.).

Slika 1.3a

Diagram priključitve zunanjih priključkov
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1.4.

Montaža temperaturnih senzorjev

Temperaturni senzor dovodnega zraka je nameščen v zračnem kanalu na zanj predvidenem mestu, za
električnim grelcem ali hladilcem (če je instaliran). Priporočljiva minimalna razdalja med
ventilatorjem in senzorjem je enaka diagonali pravokotne povezave naprave s kanalom.
Senzor temperature vode je montiran na povratni vodni cevi, čim bližje ohišju grelca. Priporočljivo je,
da je senzor termično izoliran!
Temperaturni senzorji in priključki kontrolne plošče morajo biti zatesnjeni
s PVC izolacijskim trakom.

1.5.

Zahteve za priklučitev kontrolne plošče

1. Kontrolna plošča mora biti instalirana v sobi pod naslednjimi pogoji:
1.1. temperaturno območje 0°C…40°C
1.2. relativna vlažnost 20%...80%
1.3. stopnja zaščita pred vertikalnim padcem kapljic (IP X2).
2. Višina montaže mora biti najmanj 0,6m nad zemljo.
3. Kontrolna plošča je priključena skozi izvrtino na njeni hrbtni strani.
4. Kontrolna plošča je pritrjena z dvema vijakoma na pritrdilni površini.
Kontrolna plošča je priključena na sponke v priključni omarici (glejte sliko 1.3). Dolžina kabla med
kontrolno ploščo in napravo ne sme preseči 150 m. Tip kabla je specificiran v diagramu ožičenja
naprave.
Slika 1.5

Priključitev kontrolne plošče

Priključki kontrolne plošče in preseki kablov so specificirani v diagramu
ožičenja!
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2. NAVODILA ZA UPORABO
2.1.

Kontrolna enota

Kontrolni sistem prezračevalnih enot zagotavlja nadzor nad fizčnimi procesi, ki potekajo znotraj
prezračevalne naprave. Kontrolno enoto sestavljajo:
• Kontrolna enota;
• Varovalke, dovodna in vmesna kontrolna plošča, ki se nahaja znotraj enote;
• Kontrolna enota, ki se nahaja na primernem prostoru za uporabnika;
• Pogoni zračnih loput;
• Tlačni in temperaturni senzorji.
Kontrolna enota (Slika 2.1) je namenjena daljinskemu upravljanju prezračevalne naprave, nastavljanju
in prikazu kontrolnih parametrov. Osvetljeni LCD zaslon omogoča odčitavanje parametrov in besednih
sporočil. Kontrolne lučke prikazujejo režim obratovanja in napake. Temperatura zraka, intenzivnost
ventilatorjev, obratovalni režim in ostali parametri se nastavljajo s tipkami.
Slika 2.1

Osnovni prikaz kontrolne enote

Tipke na kontrolni enoti pomenijo:
Vklop in izklop prezračevalne naprave/ vrnitev na osnovno izbirno okno;
Preklop na menu za spreminjanje parametrov/ Potrditev parametrov;
Nastavitev parametrov; Navigacija po izbirnem oknu / spreminjanje vrednosti
parametrov.

2.2.

Vklop naprave

Po priključitvi naprave na omrežno napetost se na LCD zaslonu kontrolne enote prikaže startno okno,
ki ga prikazuje Slika 2.3.
Enota se vklopi (izklopi), če pritisnemo in držimo 4 sekunde tipko
dokler pisk ne potrdi dejanja.
Po vklopu začne naprava obratovati po kratkotrajni zakasnitvi (približno 60 sekund), dokler se ne
odprejo zračne lopute in zaženejo ventilatorji. Delovanje enote je prikazano na kontrolni enoti z
indikacijo hitrosti ventilatorjev in LED signali (glejte nadaljevanje).
Ne vključujte naprave brez ustrezne povezave ozemljitve! Preverite, da so
vsi sklopi med seboj povezani.
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2.3.

Prikazi na kontrolni enoti

Informacije za uporabnika so prikazane na LCD zaslonu kontrolne enote v obliki številk, tekstovnih
sporočil in dveh barvnih LED signalov.
Začetni prikaz na zaslonu kontrolne enote je prikazan na sliki 2.3.
Slika 2.3

Začetni prikaz na zaslonu kontrolne enote
Simbol temp. režima (

)

Nastavljena temperatura (+15 …30°C)

Simbol avt. Režima

Stopnja vent. (0, 1, 2, 3)

Ura

Temp..dovodnega zraka

Režim (zima/poletje)

Simbol »naprava deluje«

Pomeni svetlečih diod:
1.
Nobene LED indikacije na zaslonu – naprava je bila zaustavljena;
2.
Sveti zelena LED in prikazano je tekstovno sporočilo – naprava je vklopljena.
3.
Sveti zelena LED in prikazan je simbol za avtomatski režim– naprava deluje v avtomatskem režimu po
tedenskem programu.
4.
LED dioda utripa redče in zeleno ter prikazan je sporočilo – glejte poglavje 2.9.
5.
Sveti rdeča LED in prikazano je tekstovno sporočilo – naprava se je avtomatsko zaustavila (glejte poglavje 2.9)..

6.
Opomba:

na zaslonu ni prikazanega ničesar – naprava nima električnega napajanja.
Pritisk katerekoli tipke na kontrolni enoti avtomatsko osvetli zaslon. Osvetlitev se samostojno ugasne po 30
sekundah, če se ne pritisne nobene tipke.
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2.4.

Pregled parametrov

Glavni parametri so prikazani na začetnem programskem oknu (Slika 2.3). Za pregled ostalih
parametrov (temperaturna vrednost, indikacija pretoka zraka) pritiskajte tipki
dokler se ne prikaže
ustrezno okno:

Tretje in četrto okno se prikaže samo pri napravah, ki imajo funkcijo
vzrževanja pretoka zraka. Glede na tip instaliranega senzorja kvalitete
zraka, se četrto okno lahko prikaže na tri različne načine. Pojavi se kadar
je aktivirana funkcija kvalitete zraka (glejte nastavitve kvalitete zraka).

2.5

Hitri preklop stopnje ventilacije

Naprava ima tri stopnje intenzivnosti prezračevanja. Vsaka ima svojo intenzivnost (podrobnejše
nastavitve so opisane v naslednjem poglavju). Hitri preklop stopnje ventilacije se izvede na začetnem
prikazu kontrolne plošče (Slika 2.3).
Povečanje intenzivnosti prezračevanja: pritisnite in držite tipko
intenzivnost s pritiskom na tipko .
Zmanjšanje intenzivnosti prezračevanja: pritisnite in držite tipko
intenzivnost s pritiskom na tipko .

ter sočasno povečajte
ter sočasno povečajte

Kadar naprava obratuje v avtomatskem tedenskem režimu in se s hitrim
preklopom spremeni stopnja prezračevanja, se naprava samodejno
preklopi v ročni režim obratovanja.

2.6

Programske nastavitve naprave

S pritiskom na tipko
se preklopi v režim nastavljanja /pregleda parametrov.. Ustrezno okno se
izbere s pomočjo tipk
in
(glejte nadaljnji opis). Ko je na zaslonu prikazano ustrezno s tipko
izberite parameter in s tipkama
in
nastavite ustrezno vrednost. Spremembo potrdite s tipko
Za preklop na predhodni meni pritisnite tipko .

.
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1. Nastavitev režima obratovanja naprave
Na voljo sta dva režima obratovanja: ročni in avtomatski. V ročnem režimu obratuje naprava z
nastavljeno hitrostjo ventilatorjev. V avtomatskem režimu obratuje naprava skladno s tedensko
nastavitvijo (glejte nadaljnja navodila za tedensko nastavitev).

Opomba:

Kadar naprava obratuje v avtomatskem režimu, se na osnovnem prikazu prikaže simbol

.

2. Nastavitev režima krmiljenja količine zraka
Naprava ima dva režima krmiljenja količine dovedenega in odvedenega zraka:
• Režim konstantne količine zraka (CAV) – naprava dovede in odvede konstantno količino zraka glede
na nastavljeno vrednost uporabnika neodvisno od procesnih zahtev ventilacijskega sistema;
• Režim spreminjajoče količine zraka (VAV) – naprava dovaja in odvaja količino zraka glede na
ventilacijske zahteve različnih porabnikov. V primeru pogostih sprememb ventilacijskih zahtev ta
režim znatno zmanjša stroške uporabe.

Nastavitveno okno za nastavitev režima krmiljenja količine zraka imajo
samo naprave z vgrajeno funkcijo vzdrževanja pretoka zraka.
Kadar ima naprava vgrajeno funkcijo vzdrževanja pretoka zraka, je
potrebna kalibracija sistema (glejte nadaljevanje), sicer VAV režim ne
deluje.

Kalibracija funkcije vzdrževanja pretoka zraka:
1. Pred vklopom naprave je potrebno kalibrirati vse nastavljive komponente prezračevalnega
sistema. Vse lopute, dovodi in dušilci morajo biti v popolnoma odprtem položaju.
2. Vklopite napravo in na kontrolni enoti nastavite režim konstantne količine zraka (CAV).
3. Po nastavitvi CAV režima na kontrolni enoti na istem nastavitvenem oknu sočasno pritisnite
tipki
in .Po pritisku obeh tipk se začne kalibracija, ki traja 3 minute. V času kalibracije
deluje naprava z največjo intenzivnostjo prezračevanja na kontrolni pa se izpiše napis počakajte
(»Wait…«. Med kalibracijo so neaktivne vse tipke razen tipke , ki omogoča prekinitev
kalibracije in izklop naprave.
4. Po kalibraciji deluje naprava v predhodno nastavljenem režimu.

3. Nastavitev stopnje prezračevanja
Naprava ima 3 ventilacijske stopnje. Vsaka od teh stopenj lahko deluje v avtomatskem ali ročnem režimu.
Za nastavitev ventilacijske stopnje v ročnem režimu izberite nastavitveno okno:

Opomba: Pri napravah z vgrajeno funkcijo vzdrževanja pretoka zraka se za vsako stopnjo posebej nastavi intenzivnost
zračnega pretoka dovodnega in odvodnega zraka v območju 20-120% v korakih po 1%. Pri napravah brez te funkcije se
nastavi samo hitrost ventilatorjev.
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Naprava je konstruirana in preračunana za obratovanje pri 100% moči in
izjemoma dopušča nastavitev intenzivnosti prezračevanja nad 100%.

4. Korekcija pretoka odvodnega zraka
Nastavljena intenzivnost pretoka zraka (ali vzdrževana količina zraka) se lahko v intervalu 1-99 minut
korigira od -50% do +50% od nastavljene vrednosti. Primer: Po kratkotrajnem znižanju pretoka
odvodnega zraka nastane kratkotrajni nadtlak, ki je potreben za vžig ognja v peči.

»On« -funkcija korekcije je vključena.
»Off« - funkcija korekcije je izključena.
Opomba: Kadar se ta funkcija vključi, bo naprava delovala v nastavljeni časovni periodi z nastavljeno korekcijo
odvodnega zraka. Po preteku nastavljene periode se funkcija avtomatsko izklopi.

Te funcije nimajo naprave s 3-stopenjsko regulacijo hitrosti ventilatorjev.

5. Nastavitev režima vzdrževanja temperature
Naprava omogoča različne možnosti vzdrževanja temperature: z regulacijo dovodnega zraka, z
regulacijo odvodnega zraka iz prostorov in avtomatsko.

Če poleti, ko je potrebno hlajenje, izberemo »AUTO« režim, bo naprava
delovala v režimu regulacije odvodnega zraka iz prostorov. Kadar zunanja
temperatura pade za nekaj stopinj pod nastavljeno vrednostjo, se regulacija
avtomatsko preklopi v režim regulacije dovodnega zraka..

6. Nastavitev temperature
Naprava vzdržuje nastavljeno temperaturo dovodnega zraka oziroma odvodnega zraka iz prostorov,
glede na nastavitev režima vzdrževanja temperature opisanega v točki 5.

Opomba: Kadar je nastavljen režim vzdrževanja temperature z regulacijo dovodnega zraka, je prikazan simbol
režimu z regulacijo odvodnega zraka pa simbol

.

7. Zamik nastavljene vrednosti
Nastavljeno vrednost se lahko zamakne v območju med -9°C do +9°C od nastavljene vrednosti za
določen časovni interval. Za nastavitev zamika temperature izberete nastavitveno okno:

,v
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8. Recirkulacija odvodnega zraka
Naprava z recirkulacijsko sekcijo ima recirkulacijsko funkcijo. To pomeni, da se za določen čas ves
odvodni zrak preusmeri nazaj v prostor.

»On« -funkcija recirkulacije je vključena.
»Off« - funkcija recirkulacije je izključena.
To funcijo imajo samo naprave z recirkulacijsko sekcijo. Druge naprave
nimajo tega prikaza na kontrolni enoti.

9. Nastavitev funkcije kvalitete zraka
Za nastavitev funkcije kvalitete zraka (AQ) izberete ustrezno okno:

»On« -funkcija je vključena.
»Off« - funkcija je izključena.
Ko je funcija aktivirana se izbere senzor, ki je priključen na napravo:
»VOC1« (zmes organskih hlapov) – Linearni senzor kvalitete zraka kjer najvišja vrednost ustreza
najboljši kvaliteti zraka.
»VOC2« (zmes organskih hlapov) – Inverzni senzor kvalitete zraka kjer najvišja vrednost ustreza
najslabši kvaliteti zraka.
RH – senzor relativne vlage.
CO2 – senzor ogljikovega dioksida.
V odvisnosti od tipa senzorja se nastavi vrednost AQ funkcije glede na intenzivnost prezračevanja. Če
dejanska vrednost kvalitete zraka odstopa od nastavljene vrednosti, se intenzivnost prezračevanja
poveča, sicer pa zmanjša.
Primer: Če ima naprava vgrajeno funkcijo vzdrževanja vlažnosti zraka, potem dodatni senzor vlage pri
nastavitvi želene vlažnosti 65%, regulira intenzivnost prezračevanja tako, da je v prostoru 65%
vlažnost. Če vlaga narašča, se intenzivnost prezračevanja poveča. Če pa relativna vlažnost upada, se
naprava preklopi v prejšnji režim.

Te funcije nimajo naprave s 3-stopenjsko regulacijo hitrosti ventilatorjev.

10. Nastavitev sezone
Prezračevalna naprava ima vgrajeno sezonsko funkcijo in tako obratuje v najbolj ekonomičnem režimu
(zimskem ali poletnem).
• V zimskem režimu je onemogočena funkcija hlajenja.
• V letnem režimu je onemogočena funkcija ogrevanja.
• V avtomatskem režimu zazna naprava sezono avtomatsko. Glede na zunanjo temperaturo se naprava
prekloplja med zimskim in poletnim režimom.
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Za nastavitev sezone izberete ustrezno okno:

Opomba Kadar temperatura zraka v poletni sezoni ni zadostna, se lahko napravo preklopi v zimski režim. Poraba
energije bo minimalna.

11. Nastavitev dneva
Za pravilno delovanje naprave v avtomatskem režimu po tedenskem programu je potrebno nastaviti
dan v tednu. Za nastavitev izberemo nastavitveno okno:

Zapisi dnevov:
Mo – ponedeljek
Tu – torek
We – sreda
Th – četrtek
Fr – petek
Sa – sobota
Su - nedelja

12. Nastavitev tedenskega režima
Na voljo sta dva tedenska režima obratovanja:
• »1-5/6-7« - obratovanje med delovnimi dnevi in vikendom;
• »1-7« - vsakodnevni obratovalni režim.

Obstaja ena tedenska nastavitev z dvema nastavitvenima opcijama..
Po izbiri vsakodnevnega obratovalnega režima »1-7« se pojavi nastavitveno okno:

Vsak dan v tednu ima tri dogodke: N1, N2 in N3. Nastavljanje se začne s ponedeljkom (Mo).
Izberemo dogodek in nastavimo začetni in končni čas dogodka ter želeno stopnjo intenzivnosti
prezračevanja: 0, 1, 2, 3.
Pred nastavitvijo režima obratovanja ob delavnikih in vikendih »1-5/6-7« se prikaže nastavitveno
okno:

Po nastavitvi dogodkov (N1, N2, N3) za delovne dneve »1-5« se na enak način nastavi še obratovanje
med vikendom »6-7«.
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Opomba
Primer:

Vsak začetek in konec dogodka se nastavi med vrednostmi 0:00 in 23:59 h.

Ponedeljek
N1 od 00:00 do 07:00 2. stopnja prezračevanja.
N2 od 10:00 do 20:00 1. stopnja prezračevanja.
N3 od 20:00 do 23:59 3. stopnja prezračevanja.

13. Nastavitev jezika
Za nastavitev se izbere okno za nastavitev jezika:

14. Zaklepanje nastavitev
PIN koda se uporablja za zaklepanje nastavljenih vrednosti. Kadar je nastavitev zaklenjena se lahko
odčitava samo glavne parametre ter vključi in izključi prezračevalno napravo.
Za vnos PIN kode sočasno pritisnite in držite 4 sekunde tipki
in
dokler se ne pojavi okno za
vnos kode:

Za vnos PIN kode sledite naslednjim korakom:
1. Pritisnite
in
za vnos prve cifre.
za prehod na drugo cifro.
2. Pritisnite
3. Ponovite korake za vnos druge in tretje cifre.
4. Po vnosu tretje cifre pritisnite
za potrditev kode.
5. Sočasno pritisnite in držite 4 sekunde tipki
in
za sharnitev kode v spomin.
Nastavitve se lahko odklenejo samo z vnosom PIN kode. Če se koda
pozabi, kontaktirajte servisno ekipo.

2.7.
1.

Ostale kontrolne funkcije

Daljinski upravljanje naprave

Naprava ima vgrajeno možnost daljinskega vklopa in izklopa s pomočjo dodatne naprave (tipka,
časovnik, drug senzor), ki je povezana na kontakta 27 in 28 v priključni omaric (glejte poglavje 1.3).
Ta daljinska funkcija lahko izvaja eno od naslednjih dveh operacij:
• Daljinski vklop/ izklop naprave
• Daljinski nadzor intenzivnosti prezračevanja (dodatna opcijska funkcija).
1.1

Daljinski vklop in izklop naprave

Če naprava ne deluje v avtomatskem režimu jo sklenitev daljinskega kontakta vklopi ter naprava
deluje v stopnji nastavljeni v izbirnem oknu nastavitve ventilacijskih stopenj (glejte stran 9). Z
izklopom stikala se naprava preklopi v predhodni režim.
Če naprava deluje v avtomatskem režimu, se napravo daljinsko izključi tako, da se kratko sklene
kontakta 27 in 28.
Daljinski vklop in izklop naprave je v funkciji samo v avtomatskem
režimu obratovanja!

Navodila za uporabo
1.2

Daljinski nadzor intenzivnosti prezračevanja

Če je ta funkcija v naprej naročena, se intenzivnost nadzira z zgoraj omenjenimi kontakti.
Če se skleneta kontakta 27 in 28, se aktivira četrta stopnja prezračevanja. Po razklenitvi kontaktov, se naprava
preklopi v predhodni režim. Natavitev četrte stopnje se lahko izvede izbirnem oknu nastavitve ventilacijskih
stopenj (glejte stran 9) samo kadar sta kontakta 27 in 28 sklenjena.
Daljinski nadzor intenzivnosti prezračevanja ima najvišjo prioriteto in je v
funkciji zmeraj, tudi kadar je naprava izključena.
Opomba:

Te funkcije nimajo naprave s tristopenjsko nastavljivimi ventilatorji..

2. Korekcija prezračevanja pozimi
Pozimi, kadar moč grelcev ne zadostuje za doseganje želene temperature, se stopnja intenzivnosti prezračevanja
avtomatsko zniža za eno stopnjo. Če to ne zadostuje, se zniža še za eno stopnjo (vse do minimuma), dokler se ne
doseže nastavljene temperature dovodnega zraka.

3. Kontrola črpalke
Naprave z vodnim grelcem imajo regulacijo delovanja obtočne črpalke. Pozimi črpalka konstantno obratuje,
poleti pa je ugasnjena. Če se zunanja temperatura spusti pod +5°C, se črpalka avtomatsko vklopi. Črpalka je
priključena na sponke v priključni omari (glejte poglavje 1.3).

4. Daljinsko javljanje okvare
Če je potrebna informacija o delovanju naprave (kdaj naprava deluje in kdaj ne) je potrebno med kontakte 31 in
33 oziroma 34 in 36 na kontrolni plošči priključiti indikacijsko lučko. V priključni omarici (glejte poglavje 1.3)
sta kontakta 29, 30 namenjena priključitvi naprave za daljinsko javljanje prisilne zaustavitve naprave

5. Poletno nočno (prosto) hlajenje*
Če je poleti sobna temperatura (odvodni zrak) 5°C višja od nastavljene in je zunanja temperatura med 12°C in
nastavljeno, se intenzivnost ventilacije samodejno prestavi na tretjo hitrost ob 00.15 uri. Enota bo obratovala na
tretji hitrosti do 6.00 zjutraj razen, če se zunanji zrak preveč ohladi (ali ogreje) ali pa v prostoru dosežemo
nastavljeno temperaturo. Zrak se ohlaja samo z ventilacijo brez vsakega dodatnega hlajenja. Ko funkcijo
izklopimo naprava nadaljuje z delovanjem v predhodnem načinu.
Funkcija se vklopi avtomatsko samo, če naprava predhodno deluje v prvi ali
drugi hitrosti ventilacije. Funkcija se izklopi tudi, ko na panelu prestavimo
hitrost ventilacije.
- dodatno naročljiva funkcija (opcija)
2.8 Računalniško upravljanje
To je dodatna funkcija, za katero je potreben mrežni modul. Z njim je mogoče nadzirati in upravljati
napravo preko računalniške mreže ali interneta. Na sliki 2.8 je prikazana priključitev zunanjega modula.
Diagram priključitve mrežnega modula
Priključne
sponke
zunanjih
elementov

Kontrolna
enota

Priključki
kontrolne
enote

*

Mrežni modul
priključek računalnika

priključek računalniške
mreže in interneta

Navodila za uporabo
Po priključitvi naprave preko posebnega mrežnega modula na računalniško mrežo ali internet in
določitvi IP naslova omogoča vizualizacijski program krmiljenja prezračevalne naprave nadzor in
upravljanje prezračevalne naprave: vklop, izklop, spremembo stopnje intenzivnosti prezračevanja…
Omogoča tudi odkrivanje napak. Podrobna navodila za računalniško upravljanje naprave so v
obratovalnih navodilih računalniškega programa.

2.9 Odpravljanje motenj
Če naprava ne deluje:
• Preverite, da je naprava priključena na električno omrežje.
• Preverite, da je vklopljeno glavno stikalo naprave, ki se nahaja na stranici naprave.
• Preverite vse varovalke. Zamenjajte pregorele varovalke z novimi, ki imajo enake električne
parametre (tipi varovalk so prikazani na hrbtni strani pokrova priključne omarice).
• Preverite, da ni javljanja napake na kontrolni enoti. Če je napaka, jo je potrebno najprej odpraviti. Za
odpravo napake uporabite tabelo 2.9, ki opisuje napake.
• Če je zaslon kontrolne enote ugasnjen, preverite, da ni poškodovana kabelska povezava med
napravo in kontrolno enoto.
Tabela 2.9

Spisek motenj na kontrolni enoti, možni vzroki in način odprave
Sporočilo

LED dioda

Možen vzrok

Odprava motnje

Rdeča in
zelena utripata

Dovodni filter je
zamašen.

Izklopite napravo in zamenjajte filter.

Rdeča in
zelena utripata

Odvodni filter je
zamašen.

Izklopite napravo in zamenjajte filter.

Rdeča gori

Temperatura
dovodnega zraka je
nižja od dovoljene
vrednosti.

Preverite programsko nastavitev, toplotni
izmenjevalec in delovanje grelca.

Rdeča gori

Temperatura
dovodnega zraka je
višja od dovoljene
vrednosti.

Preverite programsko nastavitev, toplotni
izmenjevalec in delovanje grelca.

Rdeča gori

Ventilator dovodnega
zraka se je pregrel
zaradi preobremenitve.

Preverite, če so vstavljeni zračni filtri, če
so vrata naprave zaprta in če je
prezračevalni sistem pravilno sestavljen.

Rdeča gori

Ventilator odvodnega
zraka se je pregrel
zaradi preobremenitve.

Preverite, če so vstavljeni zračni filtri, če
so vrata naprave zaprta in če je
prezračevalni sistem pravilno sestavljen.

Rdeča utripa

Grelec se je izključil
zaradi prenizkega
pretoka zraka.

Ko se grelec ohladi, se zaščita izklopi.
Priporočljivo je zvišati stopnjo
intenzivnosti prezračevanja.

Rdeča gori

Vključila se je zaščita
pred pregretjem
električnega grelca.

Izključite zaščito z »RESET« tipko, ki se
nahaja na grelcu.

Navodila za uporabo
Sporočilo

LED dioda

Možen vzrok

Odprava motnje

Rdeča gori

Temperatura povratne
vode vodnega grelca je
nižja od dovoljene
vrednosti.

Preverite stanje obtočne črpalke in
sistema ogrevanja ter delovanje pogona
grelnega ventila.

Rdeča gori

Temperatura
dovodnega zraka je
nižja od dovoljene
vrednosti.

Preverite stanje by-pass lopute in njenega
pogona. Priporočljivo je znižati stopnjo
intenzivnosti prezračevanja.

Rdeča gori

Jermen je pretrgan ali
okvara motorja.

Preverite rotor in stanje senzorja vrtenja.

Rdeča gori

Požarni alarm iz
sistema za javljanje
požara.

Ko požarni alarm izgine, je potrebno
napravo ponovno zagnati preko kontrolne
enote.

Rdeča gori

Temperaturni senzor
dovodnega zraka ni
priključen oziroma je
pokvarjen.

Preverite povezave senzorja oziroma
zamenjajte senzor.

Rdeča gori

Temperaturni senzor
odvodnega zraka ni
priključen oziroma je
pokvarjen.

Preverite povezave senzorja oziroma
zamenjajte senzor.

Rdeča gori

Temperaturni senzor
zunanjega zraka ni
priključen oziroma je
pokvarjen.

Preverite povezave senzorja oziroma
zamenjajte senzor.

Rdeča gori

Temperaturni senzor
toplotnega
izmenjevalca ni
priključen oziroma je
pokvarjen.

Preverite povezave senzorja oziroma
zamenjajte senzor.

Zaščito pred pregretjem električnega grelca je dovoljeno izključiti s tipko
»RESET« samo, ko je vzrok pregretja pojasnjen in odstranjen.
Če se naprava zaustavi in zagori rdeča lučka ter se na kontrolni enoti izpiše
opis motnje, je potrebno motnjo odstraniti.
Preden kakorkoli posegate znotraj naprave, se prepričajte, da je naprava
zaustavljena in ločena od električnega omrežja.
Po odpravi motnje in vzpostavitvi električnega napajanja se na zaslonu izpiše predhodnja motnja. Če
ni drugih motenj, se napravo vključi s tipko . Naprava obratuje v nastavljenem režimu. Če motnja ni
bila odpravljena, bo naprava nekaj časa delovala in se kasneje ponovno zaustavila ali ne bo delovala in
se bo na zaslonu izpisal opis motnje.

Funkcionalni diagram

Funkcionalni diagram

Specifikacija
Glede na tip naprave so možni različni sistemi avtomatike delovanja. Maksimalna opcija je prikazana
v diagramu ožičenja. V diagramu na naslednji sliki upoštevajte specifične komponente modelov.

VERSO-P
VERSO-R

Z električnim
grelcem
A+C+D
A+B+D

Z vodnim
grelcem
A+C
A+B

Opomba:
Kadar ima naprava računalniško vodenje, se uporablja dodatna plošča M1.
Kadar je elektrčni grelec močnejši od 45kW, se uporabljata dva grelca EH1 in EH2.
Kadar ima naprava recirkulacijsko območje, se uporablja pogon recirkulacijskega ventila FG4

Specifikacija komponent
Oznaka

A

B

C

D

Ime

C3

Kontrolnik

D3S

Komutacijska plošča

C3-P1

Terminal zunanjih priključkov

DK1

Frekvenčni pretvornik ventilatorja dovodnega zraka

DK2

Frekvenčni pretvornik ventilatorja odvodnega zraka

F1

Varovalka

FG1

Pogon lopute dovodnega zraka

FG2

Pogon lopute odvodnega zraka

B2

Temperaturni senzor odvodnega zraka

B3

Temperaturni senzor zunanjega zraka

dP1

Diferenčno tlačno stikalo filtra dovodnega zraka

dP2

Diferenčno tlačno stikalo filtra odvodnega zraka

QS1

Glavno stikalo

TF1, TF2

Glavni filter

D1

Senzor vrtenja rotorja

DK3

Frekvenčni pretvornik rotirajočega toplotnega izmenjevalca

B4

Temperaturni senzor ploščnega toplotnega izmenjevalca

FG3

Pogon by-pass lopute ploščnega toplotnega izmenjevalca

C3-X1

Priključna plošča električnega grelca

E

Kontrolna plošča električnega grelca

EK1…EK3

Stopnje električnega grelca

KM1…KM3

Zaščitni kontaktorji stopenj električnega grelca

S1…S6

Triak

TK1

Zaščita pred pregretjem električnega grelca 80°C (avtomatsko resetiranje)

TK2

Zaščita pred pregretjem električnega grelca 120°C (ročno resetiranje)

TK3

Zaščita pred pregretjem triaka 70°C (avtomatsko resetiranje)

QF1-3

Odklopnik

QS1

Glavno stikalo električnega grelca

Ostale oznake:
PD1…PD4

Priključne škatle

X1…X14

Povezave med območji

Opomba: *

-ni uporabljeno

Barvne oznake
R-rdeča
Y-rumena
G-zelena
W-bela
O-oranžna
E-siva
B-modra
N-rjava
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