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Niniejsza dokumentacja ruchowo-techniczna (DRT) jednoczêœciowego agregatu nawiewnego (dalej:
„MPA”) zawiera opis techniczny, instrukcjê obs³ugi, kartê gwarancyjn¹, informacje dotycz¹ce monta¿u
oraz w³aœciwego i bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzenia MPA.
Przed rozpoczêciem eksploatacji nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ dokumentacj¹ i stosowaæ siê
do zasad, które s¹ w niej zawarte.
„MPA” produkowany jest zgodnie z Warunkami technicznymi U W.2.5-29.7-3067 114-016:2008

WPROWADZENIE

MPA dostarcza z zewn¹trz do budynków mieszkalnych i obiektów u¿ytecznoœci publicznej (biurowców,
hoteli, sal konferencyjnych i innych pomieszczeñ) oczyszczone, podgrzane powietrze niezawieraj¹ce
substancji ³atwopalnych, wybuchowych, chemicznie aktywnych oparów, py³u, sadzy i zapewnia w³aœciw¹
0
jakoœæ powietrza. Agregat powinien byæ zamontowany w suchym pomieszczeniu o temperaturze od +1 C
0
do +40 C.
MPA instalowany jest w ci¹gu wentylacyjnym poprzez pod³¹czenie do przewodu powietrznego kana³ów
prostok¹tnych lub okr¹g³ych z wykorzystaniem odpowiednich króæców przejœciowych (nie s¹
dostarczane w zestawie podstawowym).
MPA nale¿y do systemu urz¹dzeñ i nie jest przeznaczony do pracy autonomicznej.

ZASTOSOWANIE

W sk³ad zestawu wchodzi:
- MPA (okreœlonego typu)
- 1 szt.
- zewnêtrzny panel sterowania z czujnikiem temperatury - 1 szt.
- kana³owy czujnik temperatury
- 1 szt.
- opakowanie: drewniana skrzynka
- 1 szt.

ELEMENTY ZESTAWU
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POZIOM OCHRONY

SCHEMAT
OZNACZENIA
URZ¥DZENIA

MPA

Ochrona przez pora¿eniem elektrycznym nale¿y do klasy I urz¹dzeñ elektrycznych
Zabezpieczenie przed dostêpem do elementów niebezpiecznych oraz przed przedostawaniem siê wody:
- wykorzystane w MPA silniki nale¿¹ do urz¹dzeñ klasy IP 44 (ochrona przed cia³ami obcymi wiêkszymi
lub równymi 1,0 mm; ochrona przed zachlapaniem wod¹);
- MPA instalowany w ci¹gu kana³ów nale¿y do urz¹dzeñ klasy IP 22 (ochrona przed cia³ami obcymi o
rozmiarze wiêkszym ni¿ 12,5 mm; ochrona przed pionowo kapi¹c¹ wod¹ przy uchyleniu os³ony
pod k¹tem 150C).

MPA XXXX ÅX
iloœæ faz napiêcia zasilaj¹cego:
1, 3
3
maksymalna wydajnoœæ m /h
800, 1200, 1800, 2500
typ urz¹dzenia:
MPA agregat nawiewny jednoczêœciowy
Przyk³ad umownego oznaczenia:
MPA serii “VENTS” o maksymalnej wydajnoœci 1800 m3/h, wyposa¿ony w elektryczn¹ nagrzewnicê
z trójfazowym napiêciem zasilaj¹cym: „VENTS MPA 1800 E3”.

PODSTAWOWE
PARAMETRY I
GABARYTY

G³ówne parametry techniczne przedstawione s¹ w tabeli nr 1, a wymiary ogólne i czêœci ³¹cz¹cych w
tabeli nr 2 oraz na rys.1.
Konstrukcja MPA podlega ci¹g³ej modyfikacji, w zwi¹zku z czym niektóre modele urz¹dzenia mog¹
nieznacznie ró¿niæ siê od opisanych w niniejszej DRT.

MPA
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Typ

Napiêcie V
przy 50 Hz

Iloœæ
faz

Moc
nagrzew.
kW

Iloœæ
przew.
grzejnych
szt.

Moc
wentylat.
W

Natê¿enie
pr¹du
A

Prêdkoœæ
obrotowa
obr./min

Wydajnoœæ
m3/h

Ciœnienie
Pa

Poziom
ha³asu,
3m, dBA

temp. otoczenia

MPA 800 Å1

230

1

3,3

1

245

15,4

1935

800

510

35

45
45

Maks.
0

C

MPA 1200 Å3

400

3

9,9

3

410

16,2

2265

1200

720

38

MPA 1800 Å3

400

3

18,0

3

490

28,2

1300

1800

320

40

45

MPA 2500 Å3

400

3

18,0

3

680

27,2

1300

2500

380

45

45

Tabela nr 1

H
F

Ñ

Kierunek otwarcia pokrywy

À

E
G
B

24,5

130

L

J

Typ

Ø8

Rys. 1

Rozmiary w mm, nie wiêksze ni¿
A

B

C

E

F

J

L

H

G

D*

Masa
kg

MPA 800 Å1

650 500 350 400 200 549 530 200 420 200

36

MPA 1200 Å3

650 500 350 400 200 549 530 220 420 250

40

MPA 1800 Å3

800 600 480 500 250 649 680 270 520 315

62

MPA 2500 Å3

800 600 480 500 300 649 680 320 520 355

63

Tabela nr 2
D* - œrednica króæca przejœciowego do po³¹czenia z okr¹g³ym kana³em
(na rys. nie przedstawiono)
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ZASADY
BEZPIECZEÑSTWA

MPA

Podczas monta¿u i eksploatacji MPA nale¿y przestrzegaæ zasad niniejszej DRT. - MPA jest urz¹dzeniem
elektrycznym, dlatego wymagane jest stosowanie zasad bezpieczeñstwa przy u¿ytkowaniu urz¹dzeñ
elektrycznych;
- osoby obs³uguj¹ce MPA powinny zostaæ odpowiednio przeszkolone i zapoznane z niniejsz¹ DRT;
- MPA nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z przeznaczeniem
- w czasie, gdy MPA jest pod³¹czony do sieci elektrycznej i w³¹cznik znajduje siê w pozycji „1” (w³¹czone)
nie wolno pod³¹czaæ panelu sterowania do skrzynki sterowniczej, nie pod³¹czaæ czujników oraz
wykonywaæ ¿adnych czynnoœci wewn¹trz urz¹dzenia,
- nie wolno otwieraæ pokrywy w czasie pracy MPA!
Przed uruchomieniem MPA nale¿y sprawdziæ czy urz¹dzenie zosta³o prawid³owo pod³¹czone do przewodu
powietrznego i sieci elektrycznej oraz sprawdziæ uziemienie i bezpieczniki..

W przypadku uruchomienia siê wy³¹cznika termicznego nale¿y odci¹æ dop³yw pr¹du, sprawdziæ
przyczynê, usun¹æ j¹ i dopiero wtedy ponownie w³¹czyæ urz¹dzenie.

!

UWAGA

!

UWAGA

Nie wolno wykorzystywaæ MPA do pracy z mieszaninami py³owo-powietrznymi.

!

UWAGA

Eksploatacja MPA bez odpowiedniego uziemienia jest zabroniona.

!

UWAGA

W przypadku po¿aru nale¿y stosowaæ œrodki zawieraj¹ce CO2 lub gaœnice proszkowe
W ¿adnym wypadku nie wolno stosowaæ gaœnic wodnych!

MPA
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Urz¹dzenie „MPA” pozwala regulowaæ zu¿ycie powietrza, temperaturê powietrza (ogrzanie), a równie¿
jego filtracjê.
Wygl¹d zewnêtrzny urz¹dzenia „MPA” jest pokazany na rys.2
- zu¿ycie powietrza jest regulowane za pomoc¹ prze³¹cznika biegów wentylatora, przewidziane s¹ 3 biegi;
-ogrzewanie powietrza zapewniaj¹ wbudowane nagrzewnice elektryczne (poz.2)
- urz¹dzenie „MPA” jest wyposa¿one w filtr do oczyszczania powietrza klasy filtrowania G4 (poz.3)
- regulowane jest za pomoc¹ czujnika ró¿nicowego spadku ciœnienia, (poz.4), który identyfikuje stopieñ
zabrudzenie filtra, kana³owy czujnik temperatury do potrzymania temperatury w kanale na wyjœciu
urz¹dzenia „MPA”;
-na wyposa¿eniu podstawowym urz¹dzenia „MPA”, jest zewnêtrzny pilot sterowania z czujnikiem
temperatury (poz.5);
pilot jest produkowany w dwóch wariantach: ze wskaŸnikiem z siedmiosegmentow¹ œwiec¹c¹ diod¹
(LED) albo ze wskaŸnikiem ciek³okrystalicznym.
- pilot jest po³¹czony z panelem sterowania za pomoc¹ przewodu (poz.6);
- z boku panelu znajduje siê wy³¹cznik serwisowy (poz.7), s³u¿y do od³¹czenia urz¹dzenia „MPA” od sieci;
- odchylana (poz.8) albo zdejmowana os³ona u³atwia dostêp do urz¹dzenia „MPA”;
- konstrukcja pozwala na standardowe pod³¹czenie do kana³ów prostok¹tnych albo okr¹g³ych;
- urz¹dzenie „MPA” jest wyposa¿ona w dwa czujniki z termo wy³¹cznikami:
jeden- zabezpieczaj¹cy z automatycznym powtórnym w³¹cznikiem, a drugi- awaryjny z rêcznym restartem
za pomoc¹ naciœniêcia przycisku „RESET” (poz.9)

KONSTRUKCJA I
ZASADA DZIA£ANIA

MPA
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3

4

6
2
Rys. 2

7
9

5

MPA
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Monta¿ MPA powinien byæ przeprowadzony przez uprawnion¹ do tego osobê lub firmê posiadaj¹c¹
niezbêdne instrumenty i materia³y po odbyciu odpowiedniego szkolenia.
MPA powinien byæ zamontowany w taki sposób, by strza³ka na pokrywie zgadza³a siê z kierunkiem
przep³ywu powietrza w systemie oraz ¿eby by³ zapewniony odpowiedni dostêp do przeprowadzenia
prac konserwacyjnych, remontów lub wymian. Dotyczy to szczególnie pokrywy, która powinna otwieraæ
siê ca³kowicie, a tak¿e skrzynki sterowniczej umieszczonej na bocznej czêœci obudowy.
MPA mo¿na postawiæ lub zawiesiæ za pomoc¹ zawiesia, antywibracyjnych uchwytów monta¿owych Lkszta³tnych przymocowanych do podstawy urz¹dzenia (rys.3) z zachowaniem szczególnej uwagi, by
poprzez odpowiednie zamocowanie wykluczyæ poluzowanie lub upadek (nale¿y przy tym uwzglêdniæ
wagê MPA i rodzaj materia³u, do którego jest mocowany).
MPA przeznaczony jest do prostok¹tnych lub okr¹g³ych przewodów powietrza.
- zaleca siê pod³¹czenie rury za pomoc¹ elastycznej z³¹czki w celu ograniczenia ha³asu i przypadkowych
drgañ;
- wymiary pod³¹czanego kana³u i wlotu urz¹dzeniu powinny byæ jednakowe.
Odleg³oœæ MPA od za³amania przewodu powietrznego musi byæ co najmniej dwa razy wiêksza, ni¿
œrednica kana³u ³¹cz¹cego.

Rys. 3

!

UWAGA

MONTA¯
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!

!

MPA

UWAGA

Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac przy MPA nale¿y od³¹czyæ go od Ÿród³a pr¹du. Wy³¹cznik
powinien znajdowaæ siê w pozycji „0” (wy³¹czony)!

POD£¥CZENIE
DO SIECI
ELEKTRYCZNEJ

W zale¿noœci od typu MPA zasilany jest napiêciem zmiennym, jednofazowym 230V/50 Hz lub
trójfazowym 400 V/50 Hz. Pod³¹czenie MPA do sieci elektrycznej powinno byæ przeprowadzone
przez wykwalifikowanego elektryka.
MPA nale¿y pod³¹czyæ do Ÿród³a pr¹du za pomoc¹ trwa³ego, izolowanego przewodu o odpowiednim
przekroju. W celu utrzymania klasy ochrony elektrycznej wszystkie przewody powinny byæ
przeprowadzone przez izolatory z boku na skrzynce sterowniczej, nastêpnie pod³¹czone na listwie
zaciskowej wewn¹trz skrzynki zgodnie ze schematem (rys.4 lub rys.5) i oznaczeniem zacisków.
Schemat oznaczeñ zacisków znajduje siê wewn¹trz skrzynki zaciskowej.
Wszystkie przewody fazowe energii doprowadzone do urz¹dzenia powinny byæ pod³¹czone poprzez
automatyczny wy³¹cznik wbudowany do stacjonarnej instalacji z przerw¹ miêdzy rozwartymi
stykami nie mniejsz¹, ni¿ 3 mm na wszystkich biegunach.
Parametry elektryczne MPA s¹ podane na tabliczce znamionowej.

UWAGA

Wszelkie zmiany w wewnêtrznych po³¹czeniach s¹ ca³kowicie zabronione i prowadz¹ do utraty
praw gwarancyjnych.

MPA
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Rys. 4

Rys. 5
A1- MPA
Q1- zewnêtrzny wy³¹cznik z termomagnetycznym wyzwalaczem (automatyczny wy³¹cznik)
X1- tabliczka zaciskowa do pod³¹czenia przewodów sieci elektrycznej.
Zewnêtrzny wy³¹cznik Q1 nale¿y pod³¹czyæ w taki sposób, by zapewniæ swobodny dostêp w razie nag³ej potrzeby
wy³¹czenia urz¹dzenia.
W tabeli nr 3 podane s¹ informacje o niezbêdnej do monta¿u iloœci przewodów, ich przekrojach (mm2), a tak¿e
wielkoœci (znamionowe) natê¿eñ pr¹du wy³¹czników automatycznych.
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Typ

Nominalne natê¿enie
pr¹du automatycznych
wy³¹czników

Przekrój
przewodu
miedzianego

MPA 800 Å1

25 À

3õ2,5

MPA 1200 Å3

25 À

5õ2,5

MPA 1800 Å3

40 À

5õ4,0

MPA 2500 Å3

40 À

5õ4,0

MPA
Podane w tabeli przekroje przewodów s¹
orientacyjne!
Przy wyborze przewodów nale¿y uwzglêdniaæ
maksymalne dopuszczalne nagrzewanie przewodu
zale¿ne od jego typu, typu izolacji, przep³ywaj¹cego
natê¿enia pr¹du, d³ugoœci przewodu i umieszczenia
(powietrze, œciana).

Tabela nr 3

URZ¥DZENIA
ZEWNÊTRZNE

Panel sterowania z czujnikiem temperatury
Panel sterowania jest wbudowany do jednej obudowy razem z czujnikiem temperatury
pomieszczenia, dlatego nale¿y zamontowaæ go w obszarze pracy w odleg³oœci co najmniej 1 m od
urz¹dzeñ grzewczych, drzwi i okien.
Panel sterowania mocowany jest na œcianie za pomoc¹ do³¹czonych do niego wkrêtów. Do skrzynki
sterowniczej pod³¹czany jest za pomoc¹ znajduj¹cego siê w zestawie standardowego kabla
telefonicznego cztero¿y³owego o d³ugoœci do 10 m. Nie wolno przeci¹gaæ kabla ³¹cz¹cego sterowanie
z urz¹dzeniem MPA obok przewodu energetycznego. Zalecana minimalna odleg³oœæ miêdzy nimi to
150 mm.
W celu pod³¹czenia panelu sterowania nale¿y:
- otworzyæ pude³ko panelu naciskaj¹c na jego brzegi;
- przeprowadziæ kabel przez otwór w dolnej pokrywie;
- przymocowaæ doln¹ pokrywê panelu sterowania w wybranym miejscu, pamiêtaj¹c, by g³ówka
wkrêtu dobrze przyciska³a pokrywê do œciany nie dotykaj¹c w ¿adnym wypadku p³yty obwodów
elektronicznych panelu sterowania, w przeciwnym razie mo¿e nast¹piæ uszkodzenie urz¹dzenia!
- zdj¹æ izolacjê z kabla (ok. 20 mm);
- zdj¹æ izolacjê z przewodów (ok. 6 mm);

MPA

13

- pod³¹czyæ przewód do ³¹cznika na p³ycie obwodów elektronicznych zgodnie z oznaczeniami
umieszczonymi na naklejce i kolorem przewodu:
czarny przewód …..
czerwony przewód…. A
zielony przewód …. B
¿ó³ty przewód …. +
- umocowaæ kabel w gnieŸdzie monta¿owym za pomoc¹ skuwki
- zatrzasn¹æ pokrywy panelu sterowania
- przeci¹gn¹æ kabel z ³¹cznikiem od strony MPA poprzez izolator w skrzynce sterowniczej i zatrzasn¹æ
(rys.7) w ³¹czniku (poz.1) lub w tabliczce zaciskowej (poz.2) w zale¿noœci od modelu panelu sterowania.
Kana³owy czujnik temperatury
Kana³owy czujnik temperatury instalowany jest w odleg³oœci nie mniejszej, ni¿ 2 m od wylotu MPA w
miejscu intensywnego przep³ywu podgrzanego powietrza i zbalansowanej temperatury wokó³ czujnika
(rys.6). Czujnik kana³owy pod³¹czany jest do skrzynki sterowniczej za pomoc¹ kabla znajduj¹cego siê w
zestawie o d³ugoœci 4 m. Kabel czujnika kana³owego razem z ³¹cznikiem nale¿y przeci¹gn¹æ przez izolator
skrzynki sterowniczej i zatrzasn¹æ w podstawie jak na rys. 7

min. 2 ì
Kana³owy czujnik
temperatury

Rys. 6
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Czujnik ró¿nicowy spadku ciœnienia
Dane techniczne:
Zakres roboczych ciœnieñ:
Maks. ciœnienie robocze:
Zakres temperatur:
Obci¹¿enie elektryczne:
Ochrona elektryczna:

MPA
50-500 Pa
5,0 kPa dla ca³ego zakresu ciœnieñ
od 0 0C do +85 0C
maks. 1,5 A (0,4)/250 VAC
IP 54 z os³on¹ ochronn¹

Czujnik ró¿nicowy spadku ciœnienia umieszczony jest na obudowie MPA.
W celu unikniêcia nieprzewidzianych okolicznoœci nale¿y upewniæ siê, ¿e gumowa rurka znajduj¹ca siê
przed filtrem (w kierunku przep³ywu powietrza) jest pod³¹czona do wyjœcia P1 czujnika, a rurka za
filtrem do wyjœcia P2.
Ustawienia fabryczne zapewniaj¹ uruchomienie siê czujnika przy spadku ciœnienia do 200 Pa.
Pod³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych.

Panel sterowania
(pozycja 1)
Panel sterowania
(pozycja 2)
Kana³owy czujnik

Rys. 7

temperatury

MPA
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Sterowanie urz¹dzeniem odbywa siê za pomoc¹ zewnêtrznego panelu sterowania. Fizyczny kana³
³¹cznoœci miêdzy panelem sterowania a urz¹dzeniem zapewnia standardowy cztero¿y³owy kabel
telefoniczny. Wymiana danych dokonuje siê cyfrowo na podstawie standardu Rs485.
MPA mo¿e byæ wyposa¿ony w panel sterowania ze wskaŸnikiem LCD - s¹ tu dostêpne wszystkie
przewidziane w oprogramowaniu danego panelu sterowania narzêdzia oprócz funkcji „Tryb
sezonowy” lub w panel sterowania LED - prostszym w u¿yciu, bez dodatkowych funkcji.
Funkcjonalnoœæ
System pozwala sterowaæ wydajnoœci¹ wentylatora nawiewnego. Posiada trzy tryby prêdkoœci
obrotowej:
- 1 - minimalny, wykorzystywany w dni wolne i œwi¹teczne w budynkach niemieszkalnych lub w porze
nocnej w budynkach mieszkalnych;
- 2 - standardowa wentylacja;
- 3 - zwiêkszona wentylacja w sytuacjach wymagaj¹cych dodatkowego przep³ywu powietrza.
Kana³owy czujnik temperatury umo¿liwia systemowi wybór optymalnego poziomu pracy przewodów
grzejnych w celu utrzymania niezbêdnej temperatury w kanale.
Panel sterowania wyposa¿ony jest w czujnik temperatury, co pozwala utrzymywaæ w pomieszczeniu
zadan¹ (ustalon¹ przez u¿ytkownika) temperaturê przy wybranej wydajnoœci wentylatora.
Program optymalnej oszczêdnoœci energii oblicza moc grzewcz¹ niezbêdn¹ do sta³ego utrzymania
temperatury w pomieszczeniu z dok³adnoœci¹ do 1 ºC. Moc nagrzewnicy mo¿na regulowaæ z
dok³adnoœci¹ do 1%.
Parametry pracy urz¹dzenia s¹ ca³y czas monitorowane przez specjalny program, który w sytuacjach
niebezpiecznych (przegrzanie przewodów grzejnych, krytyczne zanieczyszczenie filtra, zerwanie linii
³¹cznoœci) dokonuje awaryjnego wy³¹czenia urz¹dzenia sygnalizuj¹c to na panelu sterowania.

STEROWANIE
URZ¥DZENIEM

MPA
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PANEL
STEROWANIA LED

1
2

Rys. 8

3

4

5

6

7

1. 7-segmentowy wskaŸnik diodowy
2. Dioda œwietlna w kolorze czerwonym - sygnalizacja sytuacji alarmowej w zwi¹zku z
zanieczyszczeniem filtra
3. Czujnik temperatury
4. Przycisk „Up” - zwiêkszenie temperatury
5. Przycisk „Down” zmniejszenie temperatury
6. Przycisk „Fan” zmiana trybu prêdkoœci obrotowej wentylatora nawiewnego
7. Przycisk „Power” sterowanie stanem urz¹dzenia (w³¹czone/wy³¹czone).

MPA
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W celu uruchomienia urz¹dzenia nale¿y ustawiæ wy³¹cznik zasilania w pozycji „1”, przy czym na
wskaŸniku bêdzie wyœwietlony komunikat: „OFF”, który oznacza, ¿e MPA jest wy³¹czony. Nastêpnie
nale¿y nacisn¹æ przycisk Power na wskaŸniku wyœwietli siê komunikat „On”, który oznacza, ¿e MPA
jest ju¿ w³¹czony. Po up³ywie 10 s na wskaŸniku wyœwietli siê na zielono aktualna (zmierzona)
temperatura w pomieszczeniu.
W celu wy³¹czenia MPA nale¿y nacisn¹æ przycisk Power, a nastêpnie wybraæ opcje "OFF". Wyboru
(On/OFF) dokonuje siê naciskaj¹c przycisk Power. Urz¹dzenie prze³¹czy siê na tryb „przedmuchu
przewodów grzejnych” i wy³¹czy siê po up³ywie 2 min. Na zakoñczenie nale¿y jeszcze przestawiæ
wy³¹cznik zasilania w pozycjê „0”.

Podczas normalnej pracy MPA na wyœwietlaczu wskaŸnika widoczna jest aktualna temperatura w
pomieszczeniu. Zmiany temperatury mo¿na dokonaæ u¿ywaj¹c przycisku Up, ¿eby j¹ zwiêkszyæ, lub
Down, ¿eby j¹ zmniejszyæ. Na wyœwietlaczu wskaŸnika pojawi siê zadana temperatura, a po 10 s (jeœli
¿aden przycisk nie zostanie naciœniêty) - aktualna temperatura w pomieszczeniu.
Do zmiany trybu prêdkoœci obrotowej wentylatora nale¿y u¿ywaæ przycisku Fan. Jego naciœniêcie
spowoduje zwiêkszenie prêdkoœci. Kolejne naciœniêcie przycisku po osi¹gniêciu maksymalnej
prêdkoœci doprowadzi do prze³¹czenia siê wentylatora na prêdkoœæ minimaln¹ (czyli tryb 1-2-3-1…
itd.- cyklicznie). Jednoczeœnie wybierany tryb widoczny jest na wyœwietlaczu wskaŸnika.
Po uruchomieniu siê jednego z dwóch wy³¹czników termicznych (dowolnego) przewodów grzejnych,
czujników ró¿nicowych spadku ciœnienia w wyniku zanieczyszczenia filtra lub w przypadku
uszkodzenia linii ³¹cznoœci MPA przechodzi do trybu awaryjnego wy³¹czenia „przedmuchu
przewodów grzejnych”, a nastêpnie po 2 min ca³kowicie wy³¹cza siê. Wówczas na wskaŸniku
wyœwietla siê „---”, a w przypadku zanieczyszczenia filtra zapali siê czerwona dioda. W celu
ponownego w³¹czenia nale¿y wykonaæ czynnoœci podane w rozdziale „Awaria”.

W£¥CZENIE/
WY£¥CZENIE
NA PANELU LED

ZMIANA TRYBÓW
NA PANELU LED
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PANEL STEROWANIA
ZE WSKANIKIEM
LCD

1
9

2

Rys. 9

3

4

5

6

7

8

1. WskaŸnik LCD
2. Dioda œwietlna w kolorze czerwonym - sygnalizacja sytuacji alarmowej i zak³óceñ (œwieci siê) lub
koniecznoœci wymiany filtru (miga).
3. Czujnik temperatury
4. Przycisk „Up” wybór pozycji w menu (ruch kursora do góry) lub zwiêkszenie bie¿¹cego
parametru
5. Przycisk „Down” - wybór pozycji w menu (ruch kursora w dó³) lub zmniejszenie bie¿¹cego
parametru
6. Przycisk „Enter” wybór parametru do zmiany lub przeniesienie na ni¿szy poziom menu (w
g³ównym oknie wejœcie do menu)
7. Przycisk „Escape” powrót na wy¿szy poziom menu ( w g³ównym oknie tryb zmiany jêzyka
interfejsu)
8. Przycisk „Power” - sterowanie stanem urz¹dzenia (w³¹czone/wy³¹czone)
Dioda œwietlna w kolorze zielonym sygnalizacja stanu urz¹dzenia (œwieci siê MPA w³¹czony, miga
tryb przedmuchu przewodów grzejnych, nie œwieci siê MPA wy³¹czony)

MPA
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W celu uruchomienia urz¹dzenia nale¿y ustawiæ wy³¹cznik zasilania w pozycji „1” - na wskaŸniku
wyœwietli siê logo VENTS, które oznacza, ¿e MPA jest wy³¹czony. Nastêpnie nale¿y nacisn¹æ przycisk
Power na wskaŸniku wyœwietli siê menu wyboru stanu bie¿¹cego MPA (w³¹czony/wy³¹czony).
Wyboru opcji „W³¹czony” nale¿y dokonaæ za pomoc¹ przycisku Power lub Up/Down, a nastêpnie
przycisku „Enter”. Na wyœwietlaczu pojawi siê g³ówne okno.
W celu wy³¹czenia MPA nale¿y nacisn¹æ przycisk Power (na wskaŸniku pojawi siê menu wyboru
bie¿¹cego stanu urz¹dzenia), wybraæ opcjê "Wy³¹czony” a nastêpnie „Enter”. Na wyœwietlaczu
pojawi siê komunikat o przejœciu urz¹dzenia w tryb „przedmuchu przewodów grzejnych” (wskaŸnik
zasilania miga) i po up³ywie 2 min wy³¹czy siê. Na zakoñczenie nale¿y jeszcze przestawiæ wy³¹cznik w
pozycjê „0”.

Podczas normalnej pracy urz¹dzenia na wyœwietlaczu widoczne jest g³ówne okno z nastêpuj¹c¹
informacj¹:
Temperatura
pomieszczenia

Tryb prêdkoœci
obrotowej wentylatora

Moc
nagrzewnicy

Temperatura zadana

Bie¿¹cy stan urz¹dzenia

Zegar

W£¥CZENIE/
WY£¥CZENIE
NA PANELU LCD

PROGRAMOWANIE
TRYBÓW NA
PANELU LCD
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Po naciœniêciu przycisku Escape nastêpuje przejœcie do opcji wyboru jêzyka interfejsu. Wybór jêzyka
odbywa siê za pomoc¹ przycisków Up/Down. Zmiany jêzyka mo¿na dokonaæ naciskaj¹c przycisk Enter.
Jeœli w ci¹gu 10 s nie zostanie naciœniêty jakikolwiek przycisk, a tak¿e po naciœniêciu przycisku Escape
nastêpuje przejœcie do g³ównego okna bez wprowadzenia zmiany jêzyka interfejsu. Menu u¿ytkownika
sk³ada siê z dwóch poziomów: „g³ówne menu” oraz „menu narzêdzi”
Wejœcie do menu z g³ównego okna odbywa siê za pomoc¹ przycisku Enter.
Poruszanie siê miêdzy opcjami zapewniaj¹ przyciski Up/Down, a powrót do poprzedniego poziomu i
przejœcie do g³ównego okna - Escape.
Wejœcie do bie¿¹cej opcji menu w celu jej zmiany nastêpuje po naciœniêciu przycisku Enter. G³ówne
menu pozwala u¿ytkownikowi na zmianê „g³ównych” parametrów pracy MPA:
„Temperatura”

Pozwala na zmianê temperatury zadanej (przyciskami Up/Down).

MPA
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„Prêdkoœæ obrotowa wentylatora”

Pozwala na zmianê trybów prêdkoœci obrotowej wentylatora (przyciskami Up/Down).

Menu narzêdzi pozwala u¿ytkownikowi uaktywniæ i ustawiæ narzêdzia:
„Zegar i kalendarz”

22
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Ustawienie daty i godz. jest niezbêdne do prawid³owej pracy "timera dobowego" i "timera
tygodniowego”

Wybór zmienianej opcji (Rok, Miesi¹c, Dzieñ miesi¹ca, Dzieñ tygodnia, Godz., Minuty) odbywa siê
za pomoc¹ przycisku Enter. Zmiany wybranej pozycji mo¿na dokonaæ korzystaj¹c z przycisków
Up/Down.
„Timer wymiany filtra”

Pozwala u¿ytkownikowi okreœliæ przedzia³ czasu, po up³ywie którego panel sterowania przejdzie do
„trybu przypomnieñ” o koniecznoœci wymiany filtra.

MPA
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Zmiany przedzia³u czasowego wymiany filtra mo¿na dokonaæ naciskaj¹c przyciski Up/Down.

Co jakiœ czas "g³ówne okno" na krótko zastêpowane jest przez okienko z przypomnieniem. W tym
czasie miga czerwona dioda. W celu wy³¹czenia przypomnienia wystarczy wejœæ do menu „timera
wymiany filtru” i nacisn¹æ przycisk Enter.
Nastêpne przypomnienie pojawi siê po up³ywie czasu okreœlonego przez u¿ytkownika. Urz¹dzenie
zarówno w trybie przypomnieñ, jak i zwyk³ym trybie dzia³a jednakowo.
„Timer dobowy”

Pozwala u¿ytkownikowi ustawiæ czas w³¹czenia i wy³¹czenia MPA. Po uaktywnieniu tego trybu MPA
bêdzie siê automatycznie w³¹czaæ i wy³¹czaæ w okreœlonym czasie a¿ do momentu wy³¹czenia danego
trybu. Aktywnoœæ trybu potwierdzona jest wyœwietlon¹ liter¹ „C” w g³ównym oknie w pozycji
”bie¿¹cy stan urz¹dzenia”.
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Wybór zmienianej pozycji (czas w³¹czenia, czas wy³¹czenia - Godz., Minuty) odbywa siê za pomoc¹
przycisku Enter. Zmiany wybranej pozycji mo¿na dokonaæ korzystaj¹c z przycisków Up/Down.
„Timer tygodniowy”

Pozwala u¿ytkownikowi ustawiæ program pracy MPA na dowolny dzieñ tygodnia. Po uaktywnieniu
powy¿szego trybu MPA bêdzie automatycznie (zgodnie z ustawieniami parametrów) zmieniaæ
prêdkoœæ obrotow¹ wentylatora i zadan¹ temperaturê w okreœlonym czasie dnia tygodnia.
Aktywnoœæ trybu potwierdzona jest wyœwietlon¹ liter¹ „N” w g³ównym oknie w pozycji ”bie¿¹cy
stan urz¹dzenia”.

!

UWAGA

Minutnik dobowy ma WY¯SZY priorytet, dlatego przy w³¹czonym trybie minutnika dobowego w
g³ównym oknie w pozycji ”bie¿¹cy stan urz¹dzenia” wyœwietlaæ siê bêdzie litera „C”

MPA
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Wybór zmienianej pozycji (dzieñ tygodnia, stan timera na okreœlony dzieñ tygodnia
w³¹czony/wy³¹czony, przedzia³ czasowy pracy MPA w danym trybie, temperatura zadana i prêdkoœæ
obrotowa wentylatora) odbywa siê za pomoc¹ przycisku Enter. Zmiany wybranej pozycji mo¿na
dokonaæ korzystaj¹c z przycisków Up/Down.
„Tryb sezonowy”

Dany tryb nie jest dostêpny dla MPA.
Po naciœniêciu przycisku Power nastêpuje przejœcie do trybu w³¹czenia/wy³¹czenia MPA.

Za pomoc¹ przycisków Up/Down lub Power nale¿y wybraæ ¿¹dan¹ pozycjê, a przyciskiem Enter
prze³¹czyæ MPA do odpowiedniego stanu: w³¹czony lub wy³¹czony. W trakcie wy³¹czania MPA nast¹pi
od³¹czenie przewodów grzejnych, wentylator prze³¹czy siê na nisk¹ prêdkoœæ i uruchomi siê tryb
„przedmuchu przewodów grzejnych”. W tym czasie œwieci siê zielona dioda. Ten tryb jest niezbêdny
do pozbawienia przewodów grzejnych energii cieplnej w celu unikniêcia uruchomienia siê czujnikówwy³¹czników termicznych.

MPA
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Po up³ywie 2 min MPA wy³¹cza siê ca³kowicie.

AWARIA

Po uruchomieniu siê jednego z dwóch czujników-wy³¹czników termicznych (dowolnego) przewodów
grzejnych, czujników ró¿nicowych spadku ciœnienia w wyniku zanieczyszczenia filtra lub w przypadku
uszkodzenia linii ³¹cznoœci MPA przechodzi do trybu awaryjnego wy³¹czenia - „przedmuchu przewodów
grzejnych”, a nastêpnie po 2 min ca³kowicie wy³¹cza siê. W tym momencie zapala siê zielona dioda, a na
wyœwietlaczu panelu sterowania pojawia siê komunikat o wystêpuj¹cym zak³óceni u i jego Ÿródle:

lub

lub

MPA
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Monta¿u powinna dokonaæ osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

W przypadku awarii nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce kroki:
- od³¹czyæ ca³kowicie MPA od Ÿród³a energii elektrycznej (przestawiæ wy³¹cznik w pozycjê „0”;
- poczekaæ do ca³kowitego zatrzymania siê wentylatora i och³odzenia MPA;
- otworzyæ i sprawdziæ nagrzewnicê oraz filtr usun¹æ przyczynê awaryjnego wy³¹czenia;
- zdj¹æ pokrywê skrzynki sterowniczej i sprawdziæ bezpieczniki, przepalone zamieniæ na nowe o takich
samych wartoœciach;
- jeœli nie uda³o siê samodzielnie usun¹æ przyczynê zak³óceñ, nale¿y zwróciæ siê do specjalisty nie
w³¹czaj¹c MPA;
- usun¹æ usterkê, zresetowaæ awaryjny wy³¹cznik termiczny poprzez naciœniêcie przycisku RESET na
jego obudowie;
- zamkn¹æ MPA i ponownie w³¹czyæ za pomoc¹ wy³¹cznika, a nastêpnie za pomoc¹ panelu
sterowania.

!

UWAGA
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ZASADY
PRZECHOWYWANIA I
TRANSPORTU

!

MPA

MPA nale¿y przechowywaæ w opakowaniu fabrycznym w wentylowanym, suchym pomieszczeniu
w temperaturze od -5 0C do +40 0C. Zwartoœæ w powietrzu oparów i domieszek powoduj¹cych
korozjê oraz wp³ywaj¹cych na izolacjê i hermetycznoœæ po³¹czeñ jest niedopuszczalna.
W czasie roz³adunku i przechowywania nale¿y korzystaæ z podnoœników w celu ochrony przed
uszkodzeniem urz¹dzenia wskutek upadku czy silnych drgañ. Dozwolony jest transport dowolnym
œrodkiem transportowym pod warunkiem ochrony przed warunkami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Za³adunek i roz³adunek powinien odbywaæ siê bez gwa³townych wstrz¹sów i uderzeñ.

GWARANCJE
PRODUCENTA

Producent gwarantuje w³aœciw¹ normaln¹ pracê urz¹dzenia w ci¹gu dwóch lat od dnia sprzeda¿y
poprzez sieæ detaliczn¹ pod warunkiem przestrzegania zasad transportu, przechowywania,
monta¿u i eksploatacji. W przypadku braku informacji o dacie sprzeda¿y okres gwarancyjny liczony
jest od momentu wyprodukowania.
W przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w pracy MPA w okresie gwarancyjnym producent przyjmuje
reklamacje od zamawiaj¹cego pod warunkiem otrzymania protoko³u zawieraj¹cego opis i
uzasadnienie techniczne usterki.
Samodzielne wprowadzenie zmian do uk³adu elektrycznego urz¹dzenia powoduje wykluczenie
urz¹dzenia z bezp³atnej obs³ugi gwarancyjnej.
Naprawy gwarancyjne (na podstawie gwarancji z piecz¹tk¹ sprzedawcy i instrukcji eksploatacji), jak
równie¿ naprawy po okresie gwarancji odbywaj¹ siê w zak³adzie producenta.

UWAGA

BEZ DTR ORAZ WYPE£NIONEGO POTWIERDZENIA ZGODNOŒCI POD£¥CZENIA REKLAMACJE NIE
BÊD¥ UWZGLÊDNIANE.
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PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia powsta³e w wyniku u¿ytkowania
MPA niezgodnie z przeznaczeniem lub ra¿¹cej ingerencji mechanicznej. W³aœciciel MPA
powinien stosowaæ siê do DTR.

Agregat nawiewny jednoczêœciowy „MPA _______________________"
est zgodna ze specyfikacjami technicznymi CE i zosta³a zakwalifikowana
jako urz¹dzenie zdatne do u¿ytku

Stempel odbiorcy:

Sprzedawca:
nazwa, piecz¹tka

Data sprzeda¿y:

Rok produkcji:

!
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POTWIERDZENIE
ODBIORU
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POTWIERDZENIE
POD£¥CZENIA

MPA

Agregat nawiewny jednoczêœciowy „MPA ____________________” zosta³ pod³¹czony zgodnie z
wymaganiami niniejszej DTR przez specjalistê:

IMIÊ, NAZWISKO
Data

podpis

KARTA
GWARANCYJNA

V27PL-01

MPA
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