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2 Navodila za uporabo – DOMEKT C4 PLUS 

2.1 Krmilna enota 
 
Sistem za krmiljenje prezračevanja nadzira fizikalne procese v prezračevalni napravi. 
Sestavljen je iz: 

 kontrolne plošče, 

 več plošč vezja, ki so instalirane v sami napravi, 

 krmilne enote, ki je postavljena na poljubnem mestu, da najbolj ustreza 
dostopu uporabnika, 

 tlačnega stikala, 

 temperaturnih in tlačnih senzorjev. 
 
Krmilna enota na spodnji sliki je ločeno locirana od naprave in omogoča nastavitev, 
prikazovanje in kontroliranje parametrov prezračevanja. Osvetljeni LCD zaslon 
omogoča zasledovanje različnih parametrov ter besedila. Kontrolne lučke pa 
opozarjajo na različne režime obratovanja in napake. Folijske tipke (občutljive na 
dotik) omogočajo nastavitev temperature zraka, jakosti prezračevanja, režimov 
obratovanja in drugih parametrov. 
 

 
Izgled krmilne enote 

 
Folijske tipke (občutljive na dotik) pomenijo: 
 
     Vklop in Izklop enote / vračanje na prejšnji meni 
 
    Zamenjava menija / Potrditev postavljenih parametrov 
 
    Premikanje po menijih / Spreminjanje vrednosti parametra 
 

2.2 Vklop krmilne enote 
 
Potem, ko je enota električno povezana z napravo in izvorom električnega toka, je na 
LCD zaslonu začetno okno, ki ga prikazuje naslednja slika. Enota se vklopi ali izklopi 

s pritiskom in neprekinjenim držanjem (4 sekunde) na tipko , dokler ne zaslišimo 
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značilnega zvoka. Znak, da je enota zaznala prezračevalno napravo je stopnja 
jakosti prezračevanja na LCD zaslonu in LED lučke (opisano v nadaljevanju). 

2.3 Podatki na krmilni enoti 
 
Podatki so predstavljeni uporabniku preko LCD zaslona s številkami, besedilom, kot 
tudi z 2 LED lučkama. Začetno okno je prikazano na spodnji sliki. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Začetno okno na LCD zaslonu 

 
Pomen LED lučke – kontrola obratovanja: 
 

1. LED lučka ne gori – krmilna enota je izklopljena. 
2. LED lučka neprekinjeno sveti zeleno, kot tudi – na zaslonu je tekst – krmilna 

enota je vklopljena. 
3. Simbol – avtomatski režim – gori, LED lučka sveti zeleno – enota deluje v 

avtomatskem režimu glede na tedenski urnik. 
4. LED lučka utripa rdeče in zeleno, kot tudi – na zaslonu je tekst – glej poglavje 

Seznam napak na krmilni enoti. 
5. LED lučka neprekinjeno sveti rdeče, kot tudi – na zaslonu je tekst – krmilna 

enota je v prisilni zaustavitvi – glej poglavje Seznam napak na krmilni enoti. 
6. Na krmilni enoti ni prikazanega ničesar – enota nima električnega napajanja. 

 
Opomba: Če pritisnemo katerokoli tipko na enoti, se zaslon osvetli. Osvetlitev po 30 
sekundah ugasne, če ni bila medtem pritisnjena nobena tipka. 
 

2.4 Hitri preklop jakosti prezračevanja 
 
Naprava ima 3 stopnje prezračevanja. Vsaka ima svojo jakost (podroben opis je v 
naslednjem poglavju). Stopnje lahko preklopimo enostavno – že iz začetnega okna. 

simbol – avtomatski režim 

nastavljena temperatura (+15°C…30°C) 

čas 

kontrola obratovanja –  
LED lučka 

letni čas (zima / poletje) 

temperatura vpiha zraka 

jakost vpiha (0,1,2,3) 
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Povečanje jakosti prezračevanja: Držimo pritisnjeno tipko  in istočasno 

pritisnemo . 

Zmanjšanje jakosti prezračevanja: Držimo pritisnjeno tipko  in istočasno 

pritisnemo  . 
 

 

Če ročno povečamo oz. zmanjšamo jakost prezračevanja po zgoraj opisanem 
postopku in naprava deluje po tedenskem urniku, se režim iz avtomatskega – 
prestavi v ročnega. 

 

2.5 Programske nastavitve enote 
 

S pritiskom na tipko  vstopamo v menije. Menjava menijev je s tipkama  in  

(podrobni opis v nadaljevanju). Ko določimo okno menija, pritisnemo , da bi 

določili želeni parameter. Vrednost parametra spreminjamo s  in  . Potrditev 

spremembe opravimo s  . Da bi se vrnili v prejšnji meni ali v začetno okno, 

pritisnemo  . 
 
Opomba: Če v 1 minuti ne pritisnemo nobene tipke, se prikaže začetno okno. 
 

2.5.1 Nastavitev osnovnega režima enote 
 
Naprava ima 2 osnovna režima: ročnega in avtomatskega. V ročni režim preklopimo, 
ko nastavimo jakost prezračevanja (3 stopnje). V avtomatskem režimu naprava 
deluje glede na tedenski urnik (v nadaljevanju je opisana nastavitev urnika). 
 

 

Opomba: Če je naprava v avtomatskem režimu, je v začetnem oknu simbol . 
 

2.5.2 Nastavitev jakosti prezračevanja 
 
Prezračevalna naprava z AC ventilatorji ima 3 jakosti, od katerih se vsaka nastavi 
tako za ročni, kot avtomatski režim. Da bi nastavili jakost v ročnem režimu, izberemo 
meni: 

 
kjer pomeni: 
1 – minimalna jakost prezračevanja 
2 – normalna jakost prezračevanja 
3 – maksimalna jakost prezračevanja 
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Normalno (2) jakost prezračevanja lahko nastavimo posebej za dovod (Supp) in za 
odvod (Exh) zraka – v 3 stopnjah – glede na projektirane prezračevalne zahteve. 
 

 
I – minimalna vrednost 
II – srednja vrednost 
III – maksimalna vrednost 
 
Če je naprava opremljena z EC ventilatorji, lahko prav tako nastavimo 3 stopnje, in 
sicer posebej za dovod (Supp) in za odvod (Exh) zraka in sicer od 20% do 100% v 
korakih po 1%. 

 
 

 

Potenciometri za intenzivnost v sami napravi ne vplivajo na nastavitev (njihova 
event. drugačna nastavitev nima vpliva), če je priključena krmilna enota – 
vplivajo le folijske tipke (občutljive na dotik). 

2.5.3 Vključitev OVR funkcije 
 
Naprava ima OVR funkcijo, ki se lahko aktivira na 2 načina: 

 Preko zunanje kontrolne naprave: Po sklenitvi FC kontaktov – bo naprava 
delovala v izbranem OVR režimu, po prekinitvi kontaktov pa se vrne v 
prejšnjega. 

 S samo krmilno napravo: V tem primeru ni potrebna zunanje kontrolna 
naprava, funkcija se aktivira in deluje v izbranem OVR režimu, dokler je 
aktiven interni timer (od 1 do 90 minut). 

 

 
 
"On" – OVR funkcija je vklopljena 
"Off" – OVR funkcija je izklopljena 
 
Če je OVR funkcija vklopljena, začetni meni na zaslonu kaže 4. jakost prezračevanja. 
Stopnjo jakosti dovedenega in odvedenega zraka lahko nastavimo od 20% do 100% 
v korakih po 1% (samo pri EC ventilatorjih). 

2.5.4 Nastavitev temperature 
 
Prezračevalna naprava vzdržuje temperaturo zraka, ki je nastavljena s strani 
uporabnika. To nastavimo v naslednjem meniju: 
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Potenciometri za intenzivnost v sami napravi ne vplivajo na nastavitev (njihova 
event. drugačna nastavitev nima vpliva), če je priključena krmilna enota – 
vplivajo le folijske tipke (občutljive na dotik). 

 

2.5.5 Drsna točka nastavitev 
 
Ta točka se lahko premika od -9°C do +9°C. Ob tem se nastavi še časovni interval. 
Izberemo naslednji meni: 

 
 

2.5.6 Nastavitev letnega časa 
 
Da bi povečali ekonomičnost naprave, določimo še letni čas. 
Ob letnem času "Zima" – je v funkciji električni grelec 
Ob letnem času "Poletje" – električni grelec ni v funkciji 
Izberemo naslednji meni: 

 
 
Opomba: Če je temperatura zraka poleti prenizka, lahko preklopimo na "Zimo". 
 

2.5.7 Nastavitev dnevov in ure 
 
Da bi naprava lahko delovala avtomatsko – glede na tedenski urnik, nastavimo: 
 

 
 
Kjer pomenijo: 
Po - ponedeljek 
To - torek 
Sr - sreda 
Ce - četrtek 
Pe - petek 
So - sobota 
Ne – nedelja 
 

2.5.8 Nastavitev tedenskega urnika 
 
Tedenski urnik lahko nastavimo na 2 načina: 

 "1-5/6,7" – poenostavljen tedenski urnik – eden velja za delovne dneve in 
drugi za vikend 

 "1-7" – tedenski urnik – različen urnik za vsak dan 
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Možnost nastavitve je samo za 1 način urnika. 

 
Če določimo različen urnik za vsak dan v tednu "1-7", se pojavi naslednje okno za 
nastavitve: 

 
 
Vsak dan v tednu ima 3 dogodke: N1, N2 in N3. Začnemo npr. s ponedeljkom (Po) in 
dogodkom N1. Temu dogodku določimo začetni in končni čas ter jakost 
prezračevanja (0,1,2,3). Enako za dogodek N2 in N3. 
 
Na primer –  PONEDELJEK: 

 N1 od 00:00 do 07:00 2. jakost prezračevanja 

 N2 od 07:00 do 20:00 1. jakost prezračevanja 

 N3 od 20:00 do 24:00 3. jakost prezračevanja 
 
Opomba: Pri vsakem dogodku je začetni čas nastavljen na 00:00 in končni na 24:00. 
 
 Če določimo en urnik za delovne dneve in drug za vikend "1-5/6,7", se pojavi 
naslednje okno za nastavitve: 

 
 
Delovni dnevi imajo 3 dogodke: N1, N2 in N3. Prvemu dogodku (N1) določimo 
začetni in končni čas ter jakost prezračevanja (0,1,2,3). Enako za dogodek N2 in N3. 
Enako postopamo tudi za vikend (okno za nastavitve): 
 

 
 
Oba dneva vikenda (sobota in nedelja) imata 3 dogodke: N1, N2 in N3. Prvemu 
dogodku (N1) določimo začetni in končni čas ter jakost prezračevanja (0,1,2,3). 
Enako za dogodek N2 in N3. 
 

2.5.9 Nastavitev jezika 
 
Meni za izbiro jezika je zadnji v vrsti menijev: 
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2.5.10 Blokada menijev z geslom 
 
Da bi blokirali nastavitve v menijih, je predvideno geslo, oz. PIN koda.  kolikor je 
enota »zaklenjena«, so na zaslonu vidni le glavni parametri, enota pa se lahko le 
izklopi ali vklopi. 

Da bi vnesli PIN kodo, pritisnemo tipki  in  istočasno ter ju držimo 4 sekunde, 
dokler se ne pojavi okno: 

 
 
Vnos kode izvedemo na naslednji način: 

1. Pritisnemo  ali , da vnesemo prvo številko. 

2. Pritisnemo , da se prestavimo na drugo številko. 
3. Ponovimo zgornja 2 koraka, da vnesemo še drugo in tretjo številko. 

4. Ko vnesemo vse 3 številke, pritisnemo , da potrdimo kodo. 

5. Pritisnemo tipki  in  istočasno ter ju držimo 4 sekunde. S tem shranimo 
kodo v spomin enote. 

 

 

Enota se lahko odklene edino le z ustrezno PIN kodo. Če jo pozabimo, moramo 
poklicati servisno službo. 

 

2.6 OVR Funkcija 
 
OVR (override – prevladujoča) funkcija je dodana z namenom, če priključimo še neko 
dodatno (zunanjo) kontrolno napravo. Ko je funkcija aktivna se trenutni režim 
ignorira, naprava pa deluje z jakostjo, ki jo definira OVR funkcija. 
 
Različne uporabe OVR funkcije: 

 Vzdrževanje nivoja CO2 v prostoru – z dodatnim CO2 senzorjem (z relejem) 
ugotovimo višji nivo CO2, kot ga dopušča uporabnik. Naprava se preklopi na 
maksimalno jakost, dokler se prostor dovolj ne prezrači. Nato se vrne na 
prejšnji (programiran) režim. 

 Vzdrževanje relativne vlažnosti v prostoru – z dodatnim senzorjem 
vlažnosti (z relejem) ugotovimo drugačen (običajno nižji) nivo vlažnosti, kot ga 
dopušča uporabnik. Naprava se preklopi na maksimalno (ali drugačno 
določeno) jakost, dokler se prostor dovolj ovlaži. Nato se vrne na prejšnji 
(programiran) režim. 

 Prezračevanje po zahtevi – če vgradimo senzor gibanja na kontrolne 
kontakte, se bo jakost prezračevanja dvignila na želeni nivo. Če so npr. v 
prostoru ljudje, bo jakost taka, kot jo določimo z OVR funkcijo. Ko pa ni 
nikogar, se nivo vrne na prejšnji (programiran, npr. minimalni) režim. 

 Prezračevanje z povečanim odvodom zraka – če izvedemo povezavo z 
neko napravo, ki zahteva povečano izmenjavo zraka (npr. kuhinjska napa brez 
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odvodnega ventilatorja), lahko povečamo delovanje prezračevanja na 
maksimalno (ali drugačno določeno) jakost. 

 Izravnava podtlaka v prostoru – v prostorih, kjer imamo dodatne (samo 
sesalne) ventilatorje, lahko nastopi podtlak zaradi premajhnega dovoda zraka. 
OVR funkcijo lahko programiramo tako, da povečamo samo dovod zraka, 
odvod pa popolnoma izklopimo. To izvedemo tako, da postavimo stikalo 4 na 
ON (spodnja slika). 

 

2.7 Nastavitev avtomatskih funkcij 
 
Stikala na vezju za avtomatiko (v sami napravi) nastavimo pri različnem: 

 tipu toplotnega izmenjevalca (rekuperatorja), 

 tipu grelca zraka, 

 tipu ventilatorjev, 

 OVR režimu. 

 
Nastavitev stikal za avtomatske funkcije 

  

Stikalo št. ON OFF 

F1 rotacijski rekuperator ploščni rekuperator 

F2 vodni grelec električni grelec 

F3 EC ventilatorji AC ventilatorji 

F4 OVR režim, ko je odvod zraka izključen običajni OVR režim 

 

2.8 Napake pri delovanju 
 
Če enota ne deluje, izvedite naslednje kontrole: 

 Preverite, če je izveden električni priklop. 

 Preverite varovalko na vezju za avtomatiko (v sami napravi). Če je pregorela, 
jo nadomestite z novo. Električne karakteristike so opisane v električni shemi. 

 Preverite, da ni na zaslonu sporočila o napaki. Če je, morate napako 
odstraniti. Opis problemov je v naslednji tabeli. 

 Če na zaslonu krmilne enote ni zapisanega ničesar, preverite kable, ki 
povezujejo napravo z enoto. 
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Če je zmanjšan pretok zraka, izvedite naslednje kontrole: 

 Preverite jakost prezračevanja (poglavje 1.5.2.) 

 Preverite stanje filtrov. V kolikor je potrebno, jih zamenjajte. 

 Preverite nastavitve vpihovalnih in sesalnih difuzorjev (rešetk). 

 Poglejte, da ni nabranih nečistoč na mrežici vstopne odprtine za zrak. 

 Preverite, da cevni razvod ni poškodovan, oz. v njem ni kakšnih tujkov. 
 
Če je dovod zraka prehladen, izvedite naslednje kontrole: 

 Preverite nastavitev temperature (poglavje 1.5.4.). 

 Preverite, če je nastavitev letnega časa »Zima«. 

 Poglejte, če ni na zaslonu kakšno obvestilo o napakah. Opis problemov je v 
naslednji tabeli. 

 Preverite stikalo F2 na vezju za avtomatiko. 
 

 

Če se je naprava ustavila, na enoti pa gori rdeča lučka in na zaslonu je opis 
napake, moramo napako pred ponovnim zagonom odpraviti ! 

 

 

Pred kakršnim-koli poseganjem v samo napravo preverite, da je naprava 
izklopljena in da ni pod električno napetostjo ! 

 
Ko odpravimo napako in napravo spet priklopimo na el. napetost, je lahko na zaslonu 

enote še vedno opis prejšnje napake. Napravo izklopimo s tipko . Nato enoto 

ponovno vklopimo s tipko , naprava pa začne delovati v prejšnjem režimu. Če 
napaka ni odpravljena, se naprava lahko takoj ali po določenem času spet ustavi, na 
zaslonu pa se prikaže opis napake. 
 



 

Navodila za uporabo 
 

 12 

 

Izpis na zaslonu LED lučka Opis napake Možni vzroki napake Odprava napake 

 

utripajoča 
rdeča in 
zelena 

Odvisno od jakosti prezračevanja, je po 
določenem času potrebno opraviti 
periodični pregled. 

 

Potem, ko odklopimo napravo iz el. 
napetosti, opravimo periodični pregled, 
kot npr. preverimo kakovost filtrov, 
rekuperatorjev, grelcev in ventilatorjev. 

 

rdeča 
V kolikor dovodni zrak pade pod 
dovoljeno temperaturo +5°C, se naprava 
ustavi za 10 minut. 

Slabo delovanje 
rekuperatorja in/ali 
grelca zraka. 

Preverimo nastavitev temperature in 
letnega časa, kot tudi delovanje 
rekuperatorja in/ali grelca zraka. 

 
rdeča 

V kolikor dovodni zrak naraste preko 
dovoljene temperature +45°C, se naprava 
ustavi za 10 minut. 

Slabo delovanje 
rekuperatorja in/ali 
grelca zraka. 

Preverimo nastavitev temperature in 
letnega časa, kot tudi delovanje 
rekuperatorja in/ali grelca zraka. 

 

utripajoča 
rdeča in 
zelena 

Naprava z električnim grelcem je 
varovana pred pregretjem nad 90°C, v 
kolikor ni dovolj pretoka zraka. Naprava 
se samodejno ustavi. 

Grelec se izklopi zaradi 
premajhnega pretoka 
zraka. 

Če zaščita napravo se samodejno ustavi, 
priporočamo, da se poveča jakost 
prezračevanja. 

 
rdeča 

Naprava z električnim grelcem je 
varovana pred požarom nad 120°C, v 
kolikor je grelec v okvari. Naprava se 
samodejno ustavi. 

Varnostna zaščita grelca 
je izklopila napravo. 

Izklop varnostne zaščite grelca (tipka 
RESET na samem grelcu) je dovoljen 
samo v primeru, da smo ugotovili in 
odpravili napako na grelcu. 

 

rdeča V kolikor voda v vodnem grelcu pade pod 
dovoljeno temperaturo +9°C, se naprava 
ustavi. 

Napaka v pripravi in/ali 
dobavi tople vode v 
ogrevalnem sistemu 

Pregledamo obtočno črpalko, stanje 
ogrevalnega sistema in mešalni ventil 

 

rdeča Če ima naprava ploščni rekuperator, ki 
ima zaščito proti zmrzovanju in se po 10 
minutah še vedno ne odtali, se naprava 
samodejno ustavi. 

Temperatura na 
rekuperatorju je padla 
pod dovoljeno mejo 

Pregledamo stanje by-pass lopute, 
njenega pogona, po možnosti zmanjšamo 
jakost prezračevanja 

 

rdeča Če ni signala na senzorju vrtljajev rotorja 
rekuperatorja in je letni čas postavljen na 
»Zima«, se naprava ustavi v 2 minutah 

Prekinjen kabel, napaka 
na rotorju ali senzorju 

Preverimo stanje rotorja in senzorja 
vrtljajev 

 

utripajoča 
rdeča in 
zelena 

Če ni signala na senzorju vrtljajev rotorja 
rekuperatorja in je letni čas postavljen na 
»Poletje«, se na zaslonu v 2 minutah 
pojavi opozorilo. Naprava ni v okvari. 

Prekinjen kabel, napaka 
na rotorju ali senzorju 

Preverimo stanje rotorja in senzorja 
vrtljajev 

 

rdeča 
Če se temperatura zraka nahaja zunaj 
dovoljenih meja -30°C do +75°C, se 
naprava takoj samodejno ustavi. 

Temperaturni senzor za 
dovod zraka ni povezan 
ali je pokvarjen 

Preverimo senzor ali ga zamenjamo. 
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Funkcijska shema DOMEKT REGO 

 
 

Funkcijska shema DOMEKT RECU 

 
 

AB Vezje za avtomatiko RT Rotacijski  rekuperator 

B1 Senzor temperature za dovodni zrak T1 Varnostni senzor rekuperatorja 

D1 Senzor vrtljajev na rotorju rekuperatorja V1 Ventilator dovodnega zraka 

FC Priključek zunanje kontrolne naprave V2 Ventilator odvodnega zraka 

FG1 Pogon lopute za by-pass VP Krmilna enota 

HE1 Električni grelec VK** Vodni grelec 

KH* Priključek za kuhinjsko napo BS** Senzor temperature za povratno vodo 

M1 Motor rotacijskega rekuperatorja TG1** Mešalni ventil tople vode 

PF Filter zraka S1** Obtočna črpalka 

PR Ploščni rekuperator VB** Krmilna enota za toplo vodo 

 


