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Decentralizuota gyvenamųjų patalpų v÷dinimo sistema M-WRG – tai aukštos kokyb÷s Meltem gaminys Jūsų
namuose. M-WRG prietaisai dirba, taupydami energiją. Prietaisas, dirbdamas 3,8 iki 5,2 W paj÷gumu sukuria
malonų patalpos klimatą, grąžindamas 76% šilumos. Taip Jūs sutaupote šildymo išlaidas, padidinate gyvenimo
komfortą ir tuo pačiu saugote aplinką (sutaupote CO2). Žinoma, kaip ir anksčiau karštomis dienomis Jūs galie
atsidaryti langą. Energijos taupymo pagrindais tokiu atveju siūlome M-WRG prietaisus išjungti.
Statybinių medžiagų ir sveikatos garantija:
Gyvenamajame bute, pvz., kai yra keturi šeimos nariai, verdant, prausiantis, naudojantis dušu, kv÷puojant,
laikant gyvūnus ir augalus, susidaro apie 10-14 l dr÷gm÷s (daugiau negu vienas didelis vandens kibiras!). Ši
dr÷gm÷ pašalinama iš patalpos oro ir taip sunaikinami susidarę pel÷siai bei kiti atsiradę statybiniai pažeidimai.
Tuo pačiu pašalinami garai iš grindų dangos, baldų, taip pat CO2 perteklius, kas įtakoja nuovargį ir blogą
savijautą.
Prietaisas skirtas ilgalaikiam naudojimui. Šaltuoju metų laikotarpiu M-WRG prietaisas tur÷tų būti
įjungiamas į nuolatinį r÷žimą. Energiją taupantys motorai ir naujoviškas valdymo mechanizmas
užtikrina taupų energijos sunaudojimą, prietaisui veikiant nuolatiniu r÷žimu (maždaug 3,8 W 1-u lygiu).
Tik ilgą laiką v÷dinant patalpas visiškai pašalinama susikaupusi dr÷gm÷ iš paties prietaiso. D÷mesio!
Jeigu dr÷gm÷ nepašalinama, vanduo gali nekontroliuojamai tek÷ti iš prietaiso.
Esant ypatingai žemai temperatūrai lauke, kambariuose tur÷tų būti palaikoma ne žemesn÷ kaip 15ºC
temperatūra.
Saugumo pagrindais tur÷tų būti pašalinti ant stogų kraštų susidarę varvekliai.
Teisingai naudojantis prietaisu užtikriname ilgą ir efektyvų jo veikimą.

Teisingo naudojimo taisykl÷s:

Susipažinkite ir vadovaukit÷s naudojimosi instrukcija bei prietaiso aprašymu.

Niekada nenaudokite M-WRG prietaisų be specialiai tam skirtų filtrų. Taip Jūs apsaugosite savo
sveikatą ir gyvenamąsias patalpas nuo neigiamo aplinkos poveikio. Tik naudojant originalius Meltem filtravimo
elementus prietaisas lieka švarus ir nepažeistas. Susitepus elektronin÷ms prietaiso dalims sumaž÷ja jo
funkcionalumas.

Tik visiškai sukomplektuotas prietaisas gali būti pajungtas veiklai.

Prietaisas negali būti užstatytas baldais, uždengtas užuolaidomis, žaliuz÷mis ar kt. (mažiausias
atstumas iki baldų turi būti 30 cm).
D÷mesio! Nor÷dami užtikrinti efektyvų prietaiso veikimą ir gerą savo savijautą naudokite tik Meltem
priedus ir originalias detales. Kitu atveju Meltem nesuteikia garantijos.

Priežiūra ir valymas:

Išskyrus filtrų keitimą ir išorinį apvalymą prietaisas M-WRG nereikalauja jokios priežiūros.

Prietaise įtaisytas automatinis priminimas apie filtrų keitimą. Apie filtro pakeitimo reikalingumą
pranešama garsiniu signalu. Jeigu pra÷jus metams prietaisas nerodo jokio signalo, higieniniais
sumetimais patariame filtrus vis d÷lto pakeisti.

Prietaisas sudarytas iš aukštos kokyb÷s sintetinių medžiagų, tod÷l nereikalauja jokios ypatingos
priežiūros. Laikas nuo laiko dr÷gnu skudur÷liu ir įprastais valymo milteliais reiktų nuvalyti prietaiso paviršių ir
v÷dinimo groteles.
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Eksploatavimo instrukcija
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Eksploatavimo instrukcija

1.0 Teisingo naudojimo taisykl÷s
Nurodymas: planuodami ir įrengin÷dami v÷dinimo prietaisus atkreipkite d÷mesį į
priešgaisrinius nurodymus.



Tik visiškai sukomplektuotas prietaisas gali būti pajungtas veiklai.



Teisingam įrengimui naudokit÷s prid÷ta montavimo instrukcija.



Prietaisas skirtas tik gyvenamųjų patalpų v÷dinimui (virtuvei, vonios

kambariui, darbo patalpoms ir kt.). Patalpose, kur kaupiasi daug dulkių (statybos), didel÷ dujų
emisija, prietaisas kol kas negali būti naudojamas.


Susipažinkite su prietaiso veikimo principu.



Didelis dulkių kiekis arba pastovus stiprus apšvietimas greitai

užteršia filtrus arba perkrauna automatinę kondencionavimo sistemą


Nenaudoti prietaiso be specialių filtrų. Jie saugo Jūsų sveikatą ir

patalpas nuo žalingo aplinkos poveikio. Tik naudojant reikiamus filtrus prietaisas lieka švarus.
Susitepus elektronin÷ms prietaiso dalims sumaž÷ja jo funkcionalumas.


Prietaisas negali būti užstatytas baldais, uždengtas rankšluosčiais,

užuolaidomis, žaliuz÷mis ar kt.


Atkreipkite d÷mesį į visas naudojimosi instrukcijas.



Atkreipkite d÷mesį į visas priežiūros instrukcijas.



Nesilaikant šių taisyklių, garantija netaikoma.
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1.1 Kaip veikia prietaisas?
Naudojantis montavimo taisykl÷mis prietaisas įmontuojamas į sieną. Įjungus prietaisą, pradeda veikti du jo
ventiliatoriai. Įeinančio oro ventiliatorius perleidžia orą per filtravimo elementą ir šilumos perneš÷ją į vidinę
korpuso ertmę. Išeinančio oro ventiliatorius išleidžia panaudotą orą per filtravimo elementą ir šilumos
perneš÷ją. Abu ventiliatoriai praleidžia vienodus oro srautus.
Įtrauktas šiltas oro srautas keliauja per šilumos perneš÷ją, kartu jį šildydamas. Įtrauktas šaltas oras
sušildomas iki 90 ºC ir keliauja į patalpą. Šis etapas vyksta vienu metu keliose kamerose. Abiejų oro srautų
susimaišymas yra neįmanomas.
išorin÷ pus÷,
vidinis tinkas
išorinis tinkas
išeinančio
oro srautas
įeinančio oro
srautas
švaraus oro srautas
M-WRG

Išeinantis oras

įeinančio oro filtras

išeinančio oro filtras

Šilumokaitis

išeinančio oro ventiliatorius

įeinančio oro ventiliatorius
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1.2 Prietaiso aprašymas
Eksploatavimo
instrukcija

Korpusas
Dangtis

Folija

Srov÷s jungiklis (įjungimas/išjungimas),
3-jų intensyvumo pakopų jungiklis
Išeinančio oro filtras su dangteliu
Įeinančio oro filtras su dangtelio
žiedu Išeinančio oro sritis
Išeinančio oro gaubtuvas
Įeinančio oro sritis
Tarpin÷ plokšt÷
įeinančio oro
ventiliatorius

Fasado apdengimas gaiviam orui

Fasado apdengimas šalinamam orui
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2.0 Prietaiso paleidimas veikti
Prietaisą sumontuoja specialistai, laikydamasis
visų instrukcijų.
Prašome patikrinti, ar prietaisas iš išor÷s
nepažeistas. Ar oro angos neuždengtos ir
lengvai prieinamos? Apatin÷je kair÷je prietaiso
pus÷je yra dvigubas jungiklis. Apatinis jungiklis
yra srov÷s įjungimo. Priekinis jungiklis yra su
intensyvumo pakopomis. Įjunkite prietaisą ir
pasirinkite norimą intensyvumą.

Patariame laikyti įjungus prietaisą
nuolatiniu r÷žimu (1-a pakopa), tokiu būdu
pastoviai gal÷site džiaugtis gaiviu oru.
Esant poreikiui galima naudoti kitas dvi
intensyvumo pakopas.

Atkreipkite d÷mesį į oro vožtuvus. Jeigu
prietaisas išjungtas, abu vožtuvai uždaryti.
Įjungiant vožtuvai atsidaro. Vožtuvai atsidaro ir
užsidaro automatiškai nuo prietaiso veikimo.
Pirmą kartą įjungus prietaisą arba po ilgesnio
išjungimo vožtuvai gali ne pilnai atsidaryti.
Tokiu atveju išjunkite ir įjunkite prietaisą dar
kartą. Jeigu reikia, pakartokite dar kartą.

3.0 M-WRG-S apsauga nuo šalčio
Prietaise yra visiškai automatizuota apsaugos
nuo šalčio sistema. Temperatūrai pasiekus
kritinę ribą prietaisas apsisaugo nuo
apled÷jimo. Mažesniu r÷žimu v÷dinimo
procesas vyksta toliau. Jeigu kritinis punktas
pasiekiamas dar kartą, prietaisas išsijungia. Kai
tik temperatūros matuoklis pajunta kad
v÷dinimo procesas gali būti tęsiamas,
prietaisas vykdo v÷dinimo procesą mažesniu
r÷žimu toliau. Apsaugos nuo šalčio sistemai
leidus, pasiekiama norima intensyvumo
pakopa.
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4.0 Filtrų priežiūra
Prietaise yra automatinis priminimas apie
filtrų keitimą. Filtrų būkl÷ nuolatos
kontroliuojama. Apie filtro keitimo būtinybę
praneša ilgalaikis akustinis signalas
(maždaug 18 dienų prieš pakeitimą). Kuo
labiau art÷ja keitimo laikas, tuo labiau
trump÷ja intervalai tarp persp÷jimo signalų.
Filtrai turi būti keičiami, kai persp÷jimo
signalas girdimas kas sekundę. Filtrą
pakeisti galima be jokių ypatingų prietaisų.
Filtrai visuomet keičiami poromis.

4.1

Filtrų parinkimas

filtrus. Tik tokiu atveju garantuojamas
efektyvus prietaiso veikimas.
D÷mesio! Keičiant filtrus visuomet
išjunkite prietaisą. Filtrus keiskite
poromis. Prietaiso veiksmingumas
priklauso nuo filtrų laidumo.
Eksploatavimo instrukcija

Bestell-Nr.: Beschreibung Bezeichnung
5571
standartinis
Zu- und Abluftbereich

filtras M-WRG-FS

filtras alergiškiems
žmon÷ms nur M-WRG-FA
5572

für Zuluftbereich

•
M-WRG
v÷dinimo
prietaisui
pritaikyta daugyb÷ filtrų rūšių. Įprastiniams
naudojimui tinkamas standartinis filtras
(klas÷ G4).
•
Alergiškiems žmon÷ms skirtas
filtras alergiškiems žmon÷ms (klas÷ F7).
•
Jeigu oras užterštas
kenksmingomis medžiagomis (automobilių,
gamyklų ir kt.), patariama naudoti
aktyvuotos anglies filtrą (klas÷ F6).
•
Naudokite tik originalius Meltem

5573
M-WRG-FK
für Zuluftbereich

aktyvuotos anglies filtras nur

žsisakykite Meltem filtrus tiesiog
internetu, faksu arba telefonu.
J
Kontaktinę informaciją rasite
instrukcijos pabaigoje.

4.2 Dangčio nu÷mimas
•

Išjungti prietaisą.
Nykščiais paspauskite apatinę
prietaiso dalį. Dangtis turi atsilaisvinti.
•
Rodomaisiais pirštais paimkite
dangtį iš abiejų pusių ir nukelkite jį nuo
korpuso.
•
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4.3 Filtro išsukimas
 Atjungus prietaisą nuo srov÷s oro
vožtuvai turi būti uždaryti.
 Uždarymo dangtį ir uždarymo dangčio
žiedą sukti į kairę pusę taip, kaip rodo
rodykl÷.

Paimti uždarymo dangtį ir uždarymo
dangčio žiedą ir juos atsargiai ištraukti.

4.4

Filtrų keitimas

 Nešvarų
filtrą,
lengvai
pasukant,
nutraukti nuo uždarymo dangčio ir uždarymo
dangčio žiedo.
 Jeigu reikia, uždarymo dangtį ir
uždarymo dangčio žiedą nuvalyti šlapiu
skudur÷liu.
 Įstatyti naujus filtrus.
 Uždarymo dangčio žiedą užd÷ti ant
įeinančio oro filtro.
 Žyma nat uždarymo dangčio žiedo turi
sutapti su žyma ant tarpin÷s plokšt÷s.
 Uždarymo dangčio žiedą sukti į dešinę
pusę, kol pasigirs spragtel÷jimas.
 Uždarymo dangtį tokiu pačiu būdu užd÷ti
ant išeinančio oro filtro.
 Dangčių sumaišymas yra neįmanomas.

Filtras alergiškiems žmon÷ms ir
aktyvuotos anglies filtras įstatomi tik kaip
išeinančio oro filtrai.

4.5

Dangčio užd÷jimas

Kontroliuokite išeinančio ir įeinančio oro filtrų
dangčių pad÷tį. Abu dangčiai turi lygiai ir
tiksliai užeiti ant jiems skirtų vietų.

Paimti dangtį abejomis rankomis ir
užd÷ti taip, kaip parodyta.

Dangtį užd÷ti ant prietaiso, užsukimai
turi sutapti su užsukamomis vietomis.

Priekinį dangčio kraštą pastumti
žemyn, kad spragtel÷tų dangčio užsukimai.

Paspausti dangtį žemyn ir užd÷ti ant
prietaiso.


÷mesio! Prietaiso veiksmingumas
Dsumaž÷ja,
jeigu dangčiai užd÷ti
neteisingai.-
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4.6 Dangčio uždarymas

Lengvai
paspaudžiant
apatinį
dangčio kraštą uždaromas dangtis. Turi
pasigirsti spragtel÷jimas. Dangtis neturi
leistis pakeliamas.

Paspausti įjungimo jungiklį.

5.0 Prietaiso valymas
Prietaisas padarytas iš aukštos kokyb÷s
sintetinių medžiagų, tod÷l reikalauja
minimalios priežiūros. Laiks nuo laiko
reik÷tų nušluostyti viršutinius prietaiso
paviršius dr÷gnu skudur÷liu. Paviršių
valymui naudoti tik švelnias šarmines
medžiagas. Ypatingiems nešvarumams
pašalinti galima naudoti įprastinius
sintetinių medžiagų valiklius.
Niekada nenaudokite rūgšties
D÷mesio!
ar degančių medžiagų turinčių valymo
priemonių. Nenaudokite aukšto
spaudimo, garinių valymo priemonių

.

6.0 Trukdžių pašalinimas
Problema

Neveikia v÷dinimo

Priežastis

Instaliavimo klaida

prietaisas
Neveikia v÷dinimo prietaisas

Sprendimas

Elektrikų pagalba patikrinti
prijungimo sujungimą

Jungiklių, motoro arba

Elektrikų pagalba patikrinti

valdymo įrenginio defektai
Įjungus nepakyla oro

Po ilgesnio išjungimo

Dar kartą išjungti ir įjungti su

vožtuvai

laikotarpio arba pirmą kartą

specialistų pagalba

įjungus motoras negauna
srov÷s
Įjungus nepakyla oro

Oro vožtuvų srityje yra

Su specialistų pagalba

vožtuvai

nešvarumų

pašalinti svetimkūnius (pagal
4.2 punktą nuimti dangtį)

V÷dinimo prietaisas skleidžia

Pranešama apie poreikį keisti

Su specialistų pagalba

intervalinį pypsintį garsinį

filtrus

pakeisti filtrus, žr. 4.0 punktą.

signalą
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7.0 Techniniai duomenys
Techniniai duomenys rekuperatoriaus

M-WRG-Standartas

V÷dinimo galingumas (m³/h)

15/30/60

Galingumo reguliavimas

3-jų pakopų

Šilumos perdav÷jas

Kryžmin÷s srov÷s šilumos perdav÷jas

Šilumos paruošimo laipsnis (%)

Iki 76

Motorai/išeinančio/įeinančio oro ventiliatoriai

Radialin÷ EC-srov÷

Galingumas (W)

3,8/5,3/12,5

Maksimali srov÷ ventiliatoriams

0,06 A

Prijungimas prie srov÷s

2 x 15mm²

Įtampa (V/Hz)

230/50

Potinkinių įrenginių garso lygis (Lp dB į 10 m²)

15,5/24/36

Virštinkinių įrenginių garso lygis (Lp dB į 10 m²)

19/24/35

Virštinkinių/potinkinių įrenginių išorinio triukšmo
sulaikymas
-

kai prietaisas išjungtas (Lp dB)

56/53

-

kai prietaisas įjungtas (Lp dB)

50/50

Svoris (kg)

11,5

Išorinis ortakių diametras (DN)

100

Prietaiso išmatavimai (H/B/T) potinkinių įr.

409 x 388 x 66

Prietaiso išmatavimai (H/B/T) virštinkinių įr.

409 x 388 x 196

Įeinančio oro filtras (filtro klas÷/plotas (m²)*
Standartas

G 4/0,36

Filtras alergiškiems žmon÷ms (mikropluoštas)

F 7/0,32

Suaktyvintos anglies filtras

F 6/0,12

Išeinančio oro filtras (filtro klas÷/plotas (m²)
Standartas

G 4/3,6

Filtrų keitimo indikatorius

Nepertraukiamas garsinis signalas

Reikalingas kondensatų pašalinimas

Nereikalingas

Pilnai automatizuotas uždarymo vožtuvų valdymas

Taip

Saugumo įrenginys, dingus srovei, išjungus prietaisą

Taip

Apsauga nuo užšalimo

Taip
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GARANTINIS TALONAS
UAB “Durupis”
Draugyst÷s g. 19, Kaunas
Tel.: +370 37 407382, Faksas: +370 37 407390
Kliento v., pavard÷ _______________________________________________________
Įmon÷s pavadinimas ______________________________________________________
Adresas ________________________________________________________________
Tel. ___________________________________________________________________
Su garantijos sąlygomis susipažinau, sutinku, parašas ___________________________
Garantija taikoma tik tuo atveju, jei laikomasi 1. Teisingo naudojimo taisyklių.
Įranga
Eil. Nr.

Pavadinimas

Tipas

Įrenginio Nr.

Pardav÷jas
Įmon÷s pavadinimas_______________________________________________________
Adresas ________________________________________________________________
Įmon÷s kodas ____________________________________________________________
Data 200___m.__________________________m÷n._________d.
Garantija galioja iki 200___m.___________________m÷n.____d.
A.V.

V., Pavard÷, parašas_________________

Sumontavo
Įmon÷s pavadinimas_______________________________________________________
Adresas ________________________________________________________________
Tel. ____________________________
A.V.

Data _____________________________
V., Pavard÷, parašas_________________

Paleidimo derinimo darbus atliko
Įmon÷s pavadinimas_______________________________________________________
Adresas ________________________________________________________________
Tel. ____________________________
A.V.

Data _____________________________
V., Pavard÷, parašas_________________
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