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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 režimą. Energiją taupantys motorai ir naujoviškas valdymo mechanizmas
užtikrina taupų energijos sunaudojimą, prietaisui veikiant nuolatiniu režimu (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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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

užuolaidomis, žaliuz÷mis ar kt.


Atkreipkite d÷mesį į visas naudojimosi instrukcijas.



Atkreipkite d÷mesį į visas priežiūros instrukcijas.
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Nesilaikant šių taisyklių, garantija netaikoma.

rankšluosčiais,

M - WRG–K
1.1 Kaip veikia prietaisas?
Įtrauktas šiltas oro srautas keliauja per šilumos
perneš÷ją, kartu jį šildydamas. Įtrauktas šaltas
Naudojantis montavimo taisykl÷mis prietaisas
oras sušildomas iki 90 ºC ir keliauja į patalpą. Šis
įmontuojamas į sieną. Įjungus prietaisą, pradeda
etapas vyksta vienu metu keliose kamerose.
veikti du jo ventiliatoriai. Įeinančio oro
ventiliatorius perleidžia orą per filtravimo elementą Abiejų oro srautų susimaišymas yra neįmanomas.
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.

vidin÷ pus÷,
vidinis tinkas

išeinančio
oro srautas

išorinis tinkas

švaraus oro srautas

įeinančio oro
srautas
M-WRG

įeinančio oro filtras
išeinančio oro
filtras
šilumos perneš÷jas

išeinančio oro
ventiliatorius

įeinančio oro
ventiliatorius
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1.2 Rekuperatoriaus naudojimo instrukcija

Korpusas
Dangtis
LCD - displ÷jus
Dvigubas jungiklis/ Įjungimo jungiklis,
Įjungimo/Išjungimo 3 lygių jungiklis oro cirkuliacijai
Valdymo pultas

Įeinančio oro vieta
Išeinančio oro vieta
Išeinančio oro filtras su kamščio žiedu
Įeinančio oro filtras su kamščiu
Tarpin÷ plokšt÷

Įeinančio oro gaubtas
Elektros laido dangtelis

Įeinantis grynas oras

Išeinantis oras
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2.0

Prietaiso paleidimas

Prietaisą sumontuoja ir paleidžia specialistas.
Prietaisas
sumontuojamas
laikantis
visų
montavimo nurodymų.
Patikrinkite, ar n÷ra apgadinta prietaiso išor÷. Ar
oro į÷jimo ir iš÷jimo angos prietaiso išor÷je ir
viduje yra prieinamos ir neuždengtos? Kair÷je
prietaiso
pus÷je
yra
dvigubas
jungiklis.
Užpakaliniu
jungikliu
įjungiamas
prietaisas
(Įjungtas/Išjungtas). Priekinis jungiklis yra 3 lygių
jungiklis oro cirkuliacijai nustatyti. Įjungite
prietaisą. LCD - displ÷juje atsiranda nuoroda, jog
prietaisas buvo įjungtas.

VG:01
P0 RINKTI I, II, III

REV.: A034.04.03.LT
SILUMOS REKUPERACIJA

Pirmoje eilut÷je pamatysite prietaiso valdymo
versijos numerį. Įrašykite Jūsų prietaiso numerį į
šią eilutę.

.

.

.

Vers.:
Jeigu Jums iškiltų klausimų d÷l prietaiso
funkcionavimo, įveskite prietaiso versijos numerį.
Po 10 sekundžių LCD - displ÷juje įsijungia
nuoroda
Programm
0
(P0).

VG:01
P0 RINKTI I, II, III

Prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą palaukite
1 minutę! Tuo atveju meniu gali būti renkamas
valdymo pulto pagalba.
Turite galimybę nustatyti oro cirkuliacijos
galingumo I (15 m³/h), II (30 m³/h) arba III (60
m³/h) lygį be valdymo pulto naudodamiesi trigubu
jungikliu. Išsirinkite Jums reikalingą oro
cirkuliacijos galingumą.

Oro angos uždarytos

Siūlome
Jums
pastoviai
naudotis
ventiliacijos sistema (ventiliavimo lygis „I“).
Pastovaus ventiliavimo d÷ka Jūsų patalpų
oras visada išliks grynas ir švarus. Esant
būtinybei Jūs galite pasirinkti kitus du
ventiliavimo lygius paspaudus trigubą
jungiklį.
Atkreipkite d÷mesį į oro ventiliacines angas. Kai
prietaisas yra išjungtas, oro angos būna
uždarytos. Įjungus prietaisą oro angos atsidaro.
Angos atsidaro ir užsidaro automatiškai, kai
prietaisas įjungiamas ir išjungiamas.

Oro angos atidarytos

Pirmą kartą įjungiant prietaisą arba nenaudojus
prietaiso ilgesnį laiką oro angos gali neatsidaryti.
Tuo atveju išjungite ir po kurio laiko dar kartą
įjungite prietaisą. Jeigu oro angos visgi neatsidaro,
tai kartojama dar kartą. Išeinančio oro anga
atsidaro į sienos pusę. Įeinančio oro anga atsidaro
į patalpos pusę.
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2.1

Valdymo pultas

Valdymo pulto pagalba gal÷site komfortabiliai
valdyti rekuperatorių.
 Išpakuokite valdymo pultą ir baterijas.
 Užpakalin÷je pus÷je atidarykite baterijų
skyrelio dangtelį.
 Įd÷kite baterijas laikydamiesi nurodyto
poliškumo.
 Uždarykite baterijų skyrelio dangtelį.

Atidarymo vieta

Nukreipdami valdymo pultą į prietaisą spauskite
mygtuką
Ant valdymo pulto turi užsidegti įjungto maitinimo
lemput÷. Pirmą kartą paleidžiant prietaisą įsijungia
LCD - displ÷jus ant prietaiso.
P1 VEIKIANTIS

Tokiu būdu paleidžiant prietaisą displ÷juje
nepasirodo nuoroda „paruoštas eksploatacijai“.
Įjungdami valdymo pultą Jūs išjung÷te oro
cirkuliavimo valdymą trigubu jungikliu ir įjung÷te
valdymą pultu.
Valdymo pulto d÷ka gal÷site įjungti vieną iš patogių
programų nuo „P 1“ iki „P 7“ ir pakeitimų programą
„P 8“ su

.

Pauspausdami mygtuką
gal÷site pasirinkti
programą su siūloma atitinkama pirmine prietaiso
pad÷timi. Programa įjungiama su siūloma prietaiso
pad÷timi arba su Jūsų pakeistais ir išsaugotais
parametrais iškart Jums ją aktyvavus.
Jeigu pasirinkote tam tikrus pakeitimus, kurių
Nuorodos d÷l tam tikrų prietaiso pad÷čių bus
nenorite išsaugoti, spauskite mygtuką
išsamiau aptartos punkte 2.3.0.
Tokiu būdu grįšite į pirminę prietaiso pad÷tį.
Paspaudus mygtuką
galite pasirinkti ir
pakeisti pagal savo pageidavimus programos
parametrus spausdami mygtukus

ir

išsaugoti juos paspaudus mygtuką.

Prietaisas veikia pagal pasirinktą programą.
Displ÷juje visada pamatysite esamą prietaiso
pad÷tį.
Jeigu pasirinkote norimus pakeitimus ir juos
išsaugojote arba norite išjungti pakeitimo

Atkreipkite d÷mesį į tai, jog programa gali neiškart funkciją, paspauskite mygtuką
aktyvuotis. Keičiant parametrus įmanomas trumpas automatiškai
įjungia
funkciją
uždelsimas. Išsaugojus pakeitimus nusistato
IJUNGTAS
prietaiso pad÷tis.
eksploatacijai“
ventiliatorius išsijungia.

Prietaisas
„paruoštas
,

Kitame puslapyje rasite programų aprašymus.
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2.2 Programų aprašymas
Parametrų
keitimas

Atmintis (išsaugojimas) ir atgal

REV.: A034.04.03.LT
SILUMOS REKUPERACIJA

Parametrų
parinkimas

VG:01
P0 RINKTI I, II, III

Atgal (be
išsaugojimo)

IJUNGTAS

21ºC 65% 15ºC VG:03
P1 VEIKIANTIS

VENTIL GREITI VG:03

P1 VEIKIANTIS

P2 INTERVALU PROGRAM

21ºC 65% 15ºC VG:03
P2 VEIKIA
01:00

VEIKIA 01:00 VG:03
PAUZE 06:00 VG:00

P3 DIEN / SAVAIT PROG

P3 PAUZE

PIRM
LAIKA: 1
00:01 - 00:01
VG:03

P4 DREGNUMO PROGRAM

21ºC 65% 15ºC VG:01
P4
45% SENSOR

65%rF 02:00
PAUZE 01:00

P5 TEMPERATUR PROG

21ºC 65% 15ºC VG:03
P5
SENSOR

MIN 10ºC
MAX 25 ºC

P6 ORO KOKYBE

P7 VEDIN PROGRAMA

P8 DUOMENU INESIMAS

D÷mesio!
Programų
apžvalgoje nurodyta, kaip
nustatoma
tam
tikra
programa
įjungiant
prietaisą.
Programos
nustatymas gali keistis
priklausomai nuo esamo
oro temperatūros ir Jūsų
individualių pakeitimų.

PI 01:01

VG:03
VG:00

VG:03

NEAKTYVUOTA!

21ºC 65% 15ºC VG:03
P7 PAUZE PVG - 22:00

VGI : 03 VGP : 01 VG:03
NUO: 22:00
LAIK 08:00

DIENA IR VALANDA
PIRM
12:56

DIENA IR VALANDA
PIRM
12:56

UZSALIMO APSAUGA
ON

UZSALIMO APSAUGA
ON

VOZTUVU UZDARYMAS
PAUZES METU
TAIP

VOZTUVU UZDARYMAS
PAUZES METU
TAIP
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2.3.0 Nuorodų spektras
Sistemos aprašymas

Prietaisas veikia pagal nustatytą programą iki kito
lygio arba programos pakeitimo. Veikiat v÷dinimo
atsiranda
atitinkamos
nuorodos
Veikiant rekuperatoriui prietaiso sensoriai matuoja sistemai
displ÷juje:
patalpos temperatūrą ¹, patalpos oro dr÷gm÷s
kiekį ir išor÷s temperatūrą ²‚ Tai įmanoma tik
Filtro pakeitimas
veikiant v÷dinimo sistemai.
Šauktukas displ÷juje signalizuoja, jog būtina
pakeisti filtrą. Tuo pat metu įsijungia įsp÷jamasis
Veikimo aprašas ¹
Patalpos temperatūrą nustato termometras, signalas, plačiau apie tai 3.0 punkte.
esantis prietaiso išeinančio oro srityje, kuris Apsauga nuo užšalimo
parodo temperatūrą prie v÷dinimo sistemos. Jeigu veikiant prietaisui automatiškai aktyvuojama
Matuojant oro temperatūrą patalpos viduje galimi apsauga nuo užšalimo, displ÷juje atsiranda
kitokie rezultatai d÷l skirtingų temperatūrų žvaigždut÷s simbolis. Jeigu temperatūra pasiekia
sluoksnių patalpoje.
kritinį tašką, įsijungia apsauga nuo užšalimo.
V÷dinimo sistema veikia toliau mažesn÷mis
Veikimo aprašas ²
Išor÷s temperatūrą nustato termometras, esantis apsukomis.
Pasirenkdami nuo P 1 iki P 7 galite išsirinkti vieną
prietaiso įeinančio oro srityje, kuris parodo
siūlomų v÷dinimo programų. Paspausdami P 8
temperatūrą prie v÷dinimo sistemos. Matuojant
mygtuką
turite galimybę padaryti pakeitimus.
oro temperatūrą kitoje vietoje galimi kitokie
Toliau
pateikiamas
trumpas programų aprašymas.
rezultatai priklausomai nuo matavimo vietos
pad÷ties.

2.3.1 P1 Pastovaus veikimo
programa
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Programos
aprašymas

Programa

21ºC 65% 15ºC
P1 VEIKIANTIS

V÷dinimo lygis

Išor÷s temperatūra

Patalpos oro dr÷gm÷

Patalpos temperatūra

V÷dinimo lygį „VG“ galima pasirinkti iš toliau
pateiktų variantų:
Programa Nr. 1 numato pastovų v÷dinimo
sistemos veikimą 24 valandas per parą.
VG 01 (15m³/h) VG 02 (20m³/h)
Automatiškai įsijungia 3 v÷dinimo lygis. Valdymo
VG 03 (30m³/h) VG 04 (40m³/h)
VG 05 (50m³/h) VG 06 (60m³/h)
pulto pagalba su
galite pakeisti
VG 07 (70m³/h) VG 08 (80m³/h)
v÷dinimo
lygį
nuo
„VG
1“iki
„VG
10“.
VG 09 (90m³/h) VG 10 (100m³/h)
Esant pakeitimui v÷dinimo sistema veikia pagal
V÷dimo lygį galima greitai ir lengvai pasirinkti pasirinktą v÷dinimo lygį, tačiau šis pakeitimas
n÷ra išsaugomas. Nustatykite, koks v÷dinimo lygis
visose programose spaudžiant mygtukus
tinkiamiausias Jūsų patalpai. Jeigu pakeisite
programą ir v÷liau v÷l grįšite prie programos P1,
, tačiau jis negali būti išsaugotas.
v÷dinimo sistema veiks su VG 3 v÷dinimo lygiu.
! Filtro keitimas
* Apsauga nuo
užšalimo

Jei nor÷site pakeisti veikimo būdą, spausdami
mygtukus

surasite 1 programą
bei paspaudę

P1 VEIKIANTIS

Pranešimai
mygtuką

rasite nuorodą į esamą oro būklę

VG:03 !
21ºC 65% 15ºC VG:03
P1 VEIKIANTIS

patalpoje: pvz. patalpos
temperatūra 21°C, oro dr ÷gm÷ 65%. Įjungtas 3
v÷dinimo lygis. Veikia 1 programa.

M - WRG–K
Turite galimybę pakeisti veikimo nustatymus.
Paspausdami mygtuką

VENTIL GREITI VG:03

v÷dinimo lygį.
Kai prieš
nuorodą „VG:03“ pradeda mirks÷ti kursorius,
spausdami mygtukus
pasirinkite
pageidaujamą v÷dinimo lygį ir išsaugokite jį
paspausdami mygtuką
. 1 programa veiks su
nustatytais pakeitimais tol, kol nebus padaryti ir
išsaugoti nauji pakeitimai.

2.3.2 P 2 Intervalin÷ programa
Intervalinis v÷dinimas palygintinas su tradiciniu
v÷dinimu atidarius langą. Ankščiau tur÷jote
atidaryti langą, kai jaut÷te, jog patalpoje trūksta
gryno oro. Atidarius langą į patalpą patekdavo ne
tik grynas oras, bet ir dulk÷s, šaltis bei triukšmas.
Labai dažnai aprasodavo langų stiklai ir r÷mai.
Daugiausiai vargo ir išlaidų Jums kainavo langas,
kuris buvo nuolat atidaromas. Be to, atidarius
langą iškildavo gr÷sm÷ būti užpultam per adarą
langą. Pasirinkdami intervalinę v÷dinimo
programą išvengsite visų aukščiau min÷tų
nepatogumų.
Gal÷site individualiai pasirinkti įeinančio oro kiekį
bei v÷dinimo trukmę, pvz. pasirenkate keturių
valandų v÷dinimą 50m³/h, o po to dvi valandas
visiškai nev÷dinate patalpos.
Spausdami mygtukus
2 programą

Mygtukais

pasirinkite v÷dinimo lygį ir

gal÷site pakeisti
mygtukais
nustatykite 5 v÷dinimo lygį „VG:05“. Mygtukų
pagalba pereikite prie veikimo pertraukos
nuorodų ir
nustatykite dviejų valandų
pertraukos trukmę. Displ÷juje pasirodo nustatyti
pakeitimai.
VEIKIA 04:00 VG:05
PAUZE 02:00 VG:00

Paspausdami mygtuką

grįšite prie nustatytų programos duomenų.
Jūsų pakeitimai buvo išsaugoti. Displ÷juje
atsiranda duomenys:
21ºC 65% 15ºC VG:05
P2 VEIKIA
04:00

pvz. patalpos temperatūra 21°C, oro dr ÷gm÷ 65%,
lauko temperatūra 15°C. V ÷dinimo sistema veikia
su 5 v÷dinimo lygiu (50m³/h). V÷dinimo sistema
veikia keturias valandas, po to prietaisas
išsijungia.
P2 PAUZE

02:00

Pertraukos metu n÷ra duomenų apie patalpos
temperatūrą ir oro dr÷gmę. Po dviejų pertraukos
valandų prietaisas v÷l įsijungia keturioms
valandoms ir t.t.

Jeigu Jums nereikalinga pertrauka, vietoj jos
pasirinkite P galite išsirinkti pagrindinį v÷dinimo lygį, tai yra 1
v÷dinimo lygį „VG 01“.

P2 INTERVALU PROGRAM

ir paspauskite
Displ÷juje pamatysite nuorodą į pasirinktą
programą.
21ºC 65% 15ºC VG:03
P2 VEIKIA
01:00

Spausdami mygtuką

paleiskite programą,

tada paspauskite mygtuką
. Pamatysite
esamus išsaugotus 2 programos „P 2“ duomenis.
VEIKIA 04:00 VG:05
PAUZE 02:00 VG:00

Kursorius sumirks÷s
Displ÷juje taip pat pamatysite esamą oro būklę bei prieš veikimo trukm÷s nuorodą.
nustatytos programos duomenis: pvz. patalpos
temperatūra 21°C, oro dr ÷gm÷ 65%, veikia 3
Mygtukais
pasirinkite pertraukos
v÷dinimo lygis, įjungta 2 programa vienai
trukmę ir v÷dinimo lygį „VG:00“. Mygtukais
valandai. Paspausdami mygtuką
pamatysite
2 programos veikimo trukmę.
nustatykite pagrindinį, t.y. pirmą v÷dinimo
VEIKIA 01:00 VG:03
PAUZE 06:00 VG:00

lygį „VG 01“ ir išsaugokite duomenis su

.

Nurodoma, jog programa
veikia vieną valandą su 3 v÷dinimo lygiu „VG 03“,
o pertrauka trunka šešias valandas su v÷dinimo
lygiu „VG 00“. Galite užprogramuoti veikimo ir
pertraukos trukmę pagal savo pageidavimus. Kai
kursorius sumirksi prie laiko nuorodos, mygtukais
pasirinkite pvz. keturių valandų
trukmę.
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Displ÷juje pasirodo išsaugoti duomenys
21ºC 65% 15ºC VG:05
P2 VEIKIA
04:00

d÷l v÷dinimo sistemos
veikimo ir pasirinkto pagrindinio v÷dinimo
sistemos lygio pertraukos metu.
21ºC 65% 15ºC VG:01
P2 PAUZE
02:00

Pertraukos metu Jums
taip pat bus rodoma informacija apie esamą oro
temperatūrą prietaisui neveikiant. Tokio
nustatymo d÷ka intervalinis v÷dinimas yra gera
išeitis visą parą.

2.3.3 P 3 Dienos/savait÷s
programa
Pasirinkdami dienos/savait÷s programą tur÷site
galimybę pasirinkti iki trijų skirtingų veikimo
trukmių dienos metu su tam tikru v÷dinimo lygiu.
Tarp pasirinktų veikimo trukmių prietaisas
automatiškai išsijungia. Tuomet, kai patalpos oras
būna labiau užterštas d÷l virimo, skalbimo,
lyginimo, svečių apsilankymo, naudojimosi dušu
arba sauna ir pan., patalpa tur÷tų būti geriau
v÷dinama. Kitu metu prietaisas gali būti išjungtas.
Prieš paleisdami dienos/savait÷s programą
tur÷tum÷te nustatyti dieną ir laiką įmontuotame
laikrodyje. Užsidegus lemputei, esančiai
užpakalin÷je pus÷je, nustatomas veikimo laikas.
Pažiūr÷kite 2.3.8. punkte pateiktą instrukciją d÷l
Jums reikalingų nuorodų ir užprogramuokite
veikimo dieną bei laiką. Užprogramuodami
pavienes savait÷s dienas laikykit÷s tokių taisyklių:
 Pasirinkite dieną ir prad÷kite nuo pirmo laiko
nustatymo, kai prietaisas įsijungs.
 Pasirinkite pirmo veikimo laiko intervalą.
 Antrą kartą prietaisas tur÷tų įsijungti pra÷jus
šiek tiek laiko nuo pirmo veikimo pabaigos.
Nustatykite antro veikimo laiko intervalą.
 Trečią kartą prietaisas tur÷tų įsijungti pra÷jus
šiek tiek laiko nuo antro veikimo pabaigos.
Nustatykite trečio veikimo laiko intervalą
Programą P 3
P3 DIEN / SAVAIT PROG

pasirinkite spausdami mygtukus
tada pasapuskite
Displ÷juje pamatysite
esamą programos veikimo būdą.

Nor÷dami užprogramuoti laiką, paspauskite
.
Pasirodo nuoroda d÷l veikimo laiko.
. Kursorius mirksi prieš
KETVIR
00:01 - 00:01

LAIKA: 1
VG:03

dienos nuorodą. Spausdami
pasirinkite pirmą prietaiso veikimo dieną, pvz.
pirmadienį.
Mygtukų

pagalba pasirinkite norimą

laiką, o mygtukais
nustatykite pirmo
veikimo intervalą, po to paspauskite skaičių 1. Po
to mygtukų
pagalba pasirinkite
prietaiso paleidimo pradžios laiką, o mygtukais
paleidimo valandą, pvz. 6.
Tokiu pačiu būdu nustatomos prietaiso paleidimo
minut÷s ir prietaiso išsijungimo laikas, pvz. 09:30.
Tokiu pat principu nustatomas v÷dinimo lygis, pvz.
6, kuris gali būti išsaugotas paspaudus mygtuką
Displ÷juje
duomenis.

pamatysite

Jūsų

nustatymų

PIRM
LAIKA: 1
06:30 - 09:30
VG:06

Turite galimybę pirmadieniui pasirinkti ir
užprogramuoti du skirtingus v÷dinimo laiko
intervalus.
PIRM
LAIKA: 2
11:30 - 15:00
VG:08
PIRM
LAIKA: 3
18:00 - 22:00
VG:04

Paspausdami
duomenis:

pamatysite prietaiso veikimo

21ºC 60% 15ºC VG:02
P3 VEIKIA PIRM 12:00

Pirmadienį 12:00 atsiras nuoroda d÷l esamos
pad÷ties: patalpos temperatūra 21°C, oro dr ÷gm÷
60%. Lauko temperatūra 15°C. Patalpa v ÷dinama
20m³/h. Šiandien yra pirmadienis, 12:00,
prietaisas įsijungęs.
Po keturių valandų
P3 PAUZEnustos
PI 16:00veikę
prietaisas
prietaisas nustos veikęs.

P3 PAUZE

PI 16:00

Displ÷juje rodoma, jog prietaisas išsijungęs.
Galima matyti esamą savait÷s dieną ir laiką. Šiuo
atveju nebuvo pasirinkti skirtingi veikimų laikų
intervalai.
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Turite galimybę nustatyti individualų v÷dinimo
laiką kiekvienai savait÷s dienai su trimis Pasirinktas pirmas v÷dinimo lygis, įeinančio oro
skirtingais v÷dinimo laiko intervalais. Jeigu Jūsų dr÷gm÷ 43%. Įsijungus sensoriui atsiranda
prietaiso veikimo laikas neatitinka Jūsų poreikių, nuoroda „sensorius“.
galite bet kada pakeisti ir išsaugoti nustatymus.
P4 SENSOR
Nor÷dami nustatyti
Nepamirškite laiko intervalų nustatymo taisyklių.

2.3.4 P 4 Dr÷gm÷s reguliavimo
programa
Dr÷gm÷s reguliavimo programos d÷ka turite
galimybę išlaikyti patalpoje Jums reikalingą
dr÷gm÷s lygį. Gerai žmogaus savijautai dr÷gm÷s
kiekis patalpoje tur÷tų būti 40 - 65%. Šio prietaiso
pagalba galite pasirinkti nuo 30 pro iki 90%
dr÷gm÷s kiekio. Šioje programoje galima pasirinkti
prietaiso veikimo laiką dr÷kinant patalpą ir
pertraukos laiką. V÷dinimo laiko intervalas gali
būti pasirinktas nuo 00:01 iki 23:59 valandos.
Tokiu pačiu principu pasirenkamas pertraukos
laiko intervalas. Veikimo laiko intervalo
pasirinkimas priklauso nuo patalpos. Jeigu pvz.
v÷dinimo sistema įrengta 15m² (apie 38m³) vonios
kambaryje, prietaisas tur÷tų veikti mažiausiai
vieną valandą su 4 v÷dinimo lygiu. Jeigu dr÷gm÷s
kiekis sumaž÷ja iki 5% nustatyto kiekio, prietaisas
automatiškai įsijungia
P4 DREGNUMO PROGRAM

ir veikia nustatytą laiko intervalą.
21ºC 55% 15ºC VG:01
P4
43% SENSOR

Po to prietaisas

programą paspauskite
65%rF 02:00
PAUZE 01:00

.

VG:03
VG:00

Mirksintis kursorius stovi
prie pageidautinos dr÷gm÷s kiekio normos „65%“,
dr÷kinimo laikas „02:00“ valandos, trečias
v÷dinimo lygis „VG:03“. Pertraukos trukm÷ siekia
vieną valandą „01:00“. Pertraukos metu veikia
„VG:00“ v÷dinimo lygis.
Jeigu norite pakeisti duomenis, paspauskite
ir sumažinkite pvz. dr÷gm÷s kiekį iki 55%,
mygtukų

pagalba suraskite veikimo

laiką ir spausdami mygtukus
pasirinkite pvz. „04:00“ valandas. Tokiu pat
principu pakeičiamas v÷dinimo lygis, pvz. į „VG
04“ ir pertraukos laiko intervalas. Kai pertraukos
metu lieka v÷dinimo lygis „VG:00“, displ÷juje šie
duomenys bus pateikti.
55%rF 04:00
PAUZE 02:00

VG:04
VG:00

išsijungia.
Paspausdami
išsaugosite pasirinktus
duomenis. Programa pasileidžia įsijungus
Veikimo pertraukos nustatymas priklauso nuo sensoriui.
individualių poreikių. Būtų tikslingiausia, jeigu
21ºC 65% 15ºC VG:01
P4
43% SENSOR
prietaisas veiktų ilgiau, o veikimo pertraukos būtų
Displ÷juje pamatome nustatytą 21°C patalpos
trumpesn÷s.
temperatūrą, oro dr÷gm÷s kiekį 65%, 15°C lauko
temperatūrą. Prietaisas veikia su pirmu v÷dinimo
Mygtukų
pagalba išsirinkite
lygiu „VG:01“, įeinančio oro dr÷gm÷ siekia 43%.
dr÷gm÷s reguliavimo programą
Įeinančio oro dr÷gm÷s kiekis mažesnis, o
patalpos oro dr÷gm÷s kiekis didesnis negu
P4 DREGNUMO PROGRAM , o paspausdami
pageidaujama.
Tokiu atveju įsijungia dr÷gm÷s
pamatysite prietaiso būkl÷s duomenis.
reguliavimo programa.
P4 PAUZE

21ºC 55% 15ºC VG:01
P4
43% SENSOR

Prietaisas pradeda veikti įsijungus sensoriui.
Patalpos temperatūra siekia 21°C, patalpos oro
dr÷gm÷ 55%, lauko temperatūra 15°C.

22ºC 63% 16ºC VG:04
P4
43% VEIKIA

Displ÷juje pateikta tokia
informacija: patalpos temperatūra siekia 22°C,
dr÷gm÷s kiekis 63%, lauko temperatūra 16°C,
lauko oro dr÷gm÷s kiekis 43%, oras v÷dinamas
40 m³/h. Kai prietaisas išsijungia,
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pamatome nuorodą
„Pertrauka“. P4 PAUZE
Pertraukos
metu patalpa nev÷dinama, nekontroliuojama oro
dr÷gm÷. Baigiantis pertraukai įsijungia sensorius,
o v÷liau pasileidžia programa.
D÷mesio!
Jeigu pageidaujate, kad pertraukos metu patalpa
būtų v÷dinama
55%rF 04:00
PAUZE 02:00

mygtukų

VG:04
VG:00

ir

prietaisas išsijungia pertraukai. Patalpoje išlieka
žemesn÷ temperatūra.
Temperatūros
nustatymo
užprogramuojama tokiu būdu:

programa

Spausdami
išsirinkite
temperatūros nustatymo programą
P5 TEMPERATUR PROG

pagalba nustatykite

pirmą v÷dinimo lygį „VG:01“ ir paspauskite
nor÷dami išsaugoti pakeitimus. Displ÷juje
pamatysite pakeistus duomenis:
21ºC 55% 18ºC VG:01
P4
43% PAUZE

patalpos temperatūra 21°C, patalpos oro dr ÷gm÷
55%, lauko temperatūra 18°C, įeinančio oro
dr÷gm÷ 43%, patalpa v÷dinama 15 m³/h (pirmas
v÷dinimo lygis). Patalpa v÷dinama tol, kol
nesibaigia pertraukos laikas. V÷liau prietaisas
įsijungia nustatytam veikimui.

2.3.5 P 5 Temperatūros
nustatymo programa
Temperatūros nustatymo programos d÷ka turite
galimybę pasirinkti temperatūrą nuo +5°C iki
+30°C v ÷dinamoje patalpoje. Ši programa numato
patalpos v÷dinimą su pertraukomis. Pertraukos
metu prietaisas automatiškai išsijungia, patalpa
n÷ra v÷dinama. Po vienos valandos pertraukos
penkioms minut÷ms įsijungia sensorius su pirmu
v÷dinimo lygiu, o v÷liau pasileidžia programa.
Jeigu prietaisas nustato, jog patalpos temperatūra
yra žemesn÷ arba aukštesn÷ negu pageidaujama,
jis įsijungia automatiškai. Tokia galimyb÷ labai
teigiamai vertintina žiemos ir vasaros laiku.
Nustatykite, kokios temperatūros pageidaujate.
Įeinančio oro temperatūra paprastai pakyla d÷l
šilumos skleidimo apšildytoje patalpoje.
Vasaros laiku galite pageidauti žemesn÷s
temperatūros negu lauko temperatūra. Pasiekus
pageidaujamą 24°C temperat ūrą

Tada paspauskite
pamatysite programoje nustatytus duomenis..
21ºC 60% 18ºC VG:03
P5
SENSOR

Spausdami
galite
pakeisti programos duomenis pagal savo
pageidavimus.
MIN 05ºC
MAX 30 ºC

VG:03

Kursorius mirksi prieš

nustatytą minimalią temperatūrą. Mygtukų
pagalba nustatykite pageidaujamą
temperatūrą, pvz. 10°C, mygtuk ų
pagalba pereikite prie v÷dinimo lygio
nustatymo, o
pasirinkite norimą v÷dinimo lygį, pvz.
„VG:05“. Mygtukų
pagalba pereikite prie maksimalios
pageidaujamos temperatūros, o
pasirinkite norimą maksimalią
temperatūrą, pvz. 28°C. Displ ÷juje pamatysite
šiuos pakeitimus:
MIN 10ºC
MAX 25 ºC

VG:03

Paspausdami
išsaugokite pakeitimus, kurie atsiras displ÷juje.
21ºC 60% 12ºC VG:05
P5
SENSOR

Displ÷juje parodoma, jog
patalpos temperatūra 21°C, oro dr ÷gm÷ 60%.
Lauko temperatūra 12°C, patalpa v ÷dinama 50
m³/h.
Kai prietaisas išsijungia pertraukai, displ÷juje tai
užfiksuojama:
P5

SENSOR

pertraukos
penkioms
sensorius su pirmu
užfiksuojama displ÷juje:

Po

valandin÷s
minut÷ms
įsijungia
v÷dinimo lygiu. Tai

21ºC 60% 18ºC VG:01
P5
SENSOR

Kadangi patalpos temperatūra pertraukos metu
pasikeit÷ ir neatitinka nustatytos temperatūros,
prietaisas įsijungia ir v÷dina patalpą (P5).
21ºC 60% 12ºC VG:05
P5
SENSOR
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2.3.6 P 6 Oro kokyb÷
Atskiras valdymas. Ši programa neveikia!

2.3.7 P 7 V÷dinimo programa
V÷dinimo programa suteikia galimybę nustatyti
v÷dinimą dviem prietaisais.Kad taisyklingai
užprogramuotum÷te prietaisą, prieš tai privalote
susipažinti su v÷dinimo prietaiso sistema.
D÷mesio! Ši v÷dinimo programa negali būti
naudojama patalpose, kurios randasi šalia
atvirų ugnies šaltinių. Informaciją apie Jūsų
vietovę gali suteikti jūsų architektas.

Pirmas v÷dinimo programos
pasirinkimo pavyzdys
Pirmame pavyzdyje pateikiama schema, kokiu
būdu gali būti v÷dinamos m÷gamojo patalpos per
gyvenamąjį kambarį nakties metu:

VGI:01

VGP:05

Visose aukščiau min÷tose programose įeinančio ir
išeinančio oro srov÷s galingumas visada
vienodas. Įeinančio ir išeinančio oro kiekis yra
beveik pastovus. V÷dinimo metu patalpa yra
visuomet šildoma.
P7 VEDIN PROGRAMA

V÷dinimo programos
pagalba Jūs galite programuoti įeinančio ir
išeinančio oro ventiliatorių v÷dinimo lygį atskirai
pagal kiekvieno prietaiso galingumą. Jums pad÷s
sekančios sąvokos.
VGI

→
Įeinančio
oro
v÷dinimo lygis
VGP → Išeinančio oro
v÷dinimo lygis
NUO → Veikimo pradžios
laikas
LAIK → Veikimo trukm÷
valandomis
Veikimo pradžios laiko programa ,,NUO“ yra
prasminga, kai programa ,,LAIK‘‘ yra nustatyta
mažiau nei 24 veikimo valandoms. Prasminga yra
nustatyti 12 valandų programą ,,LAIK‘ dienos arba
nakties metui arba 12 valandų programą
,,PAUZE‘‘.
Šios programos pranašumas slypi tolygiame
v÷dinime tam tikra, nustatyta kryptimi. Slegiantis ir
šiltas oras iš vonios kambario ir tualeto netur÷tų
būti v÷dinamas per miegamąjį kambarį. Taip pat
kaip ir maisto kvapai virtuv÷je netur÷tų būti
v÷dinami per gyvenamąjį kambarį.
Visada, kai Jūs norite nustatyti tam tikrą oro kryptį,
pvz: iš kambario į valgomąjį arba iš miegamojo į
vonios kambarį arba iš poilsio kambario į sauną,
rinkit÷s šį v÷dinimą pagal aplinkybes.
Pagalvokite, jog oro cirkuliacija namuose
priklauso nuo šiluminių saul÷s spindulių poveikio,
kūrenimo ir būsto (vienaukštis pastatas, atviras
daugiau nei 2 aukštų statybos būdas).

VGI:01

VGP:05

V÷dinant kelias patalpas būtina, kad durys tarp šių
patalpų būtų adaros, tarp uždarytų durų ir grindų
būtų pakankamas tarpas (5-10 mm) arba būtų
kitos palankios sąlygos orui cirkuliuoti.
Spausdami
pasirinkite v÷dinimo
programą pirmame prietaise miegamajame
kambaryje. Paspausdami
pamatysite
programos duomenis displ÷juje. Nustatyta, kad
v÷dinimo programa veiks nuo 22:00 iki 06:00
valandos.
21ºC 65% 18ºC VGI:01
LAIK 08:00

Paspaudus mygtuką

displ÷juje rodomi tokie duomenys: patalpos
temperatūra 21°C, oro dr ÷gm÷ 65%. Lauko
temperatūra 18°C. Išeinan čio oro ventiliatorius
„VGI:01“ veikia 15m³/h, o įeinančio oro
ventiliatorius „Zuluft: „05“ veikia 50m³/h. Nuoroda
„LAIK 08:00“ parodo prietaiso veikimo trukmę
valandomis.
VGI : 01 VGP : 05 VG:03
NUO: 22:00
LAIK 08:00

pakeisti mygtukų

Visus duomenis galima
pagalba.

Išsaugojama paspaudus
.
Prietaisas neveikia nuo 06:01 iki 21:59 valandos,
displ÷juje nurodomi šie duomenys:

V÷dinimas traukos pagrindu
dviem prietaisais
15
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spauskite
. Paspaudus
išsirinkti ir pakeisti

21ºC 65% 18ºC VG:03
P7 PAUZE PVG - 22:00

VGI : 01 VGP : 05 VG:03

NUO: 22:00
LAIK 08:00
patalpos temperatūra 21°C, oro dr ÷gm÷ 65%,
lauko temperatūra 18°C. Prietaise nustatytas
trečias v÷dinimo lygis „VG:03“. Prietaisas įsijungia
v÷dinimo lygį su
22:00.

Įjungiant antrą prietaisą paspauskite
pasirinkdami programą
po to spauskite
Displ÷juje matote, jog prietaisas veiks nuo 22:00
iki 06:00
P7 VEDIN PROGRAMA

21ºC 65% 18ºC VGI:01
VGP : 05 LAIK 08:00

, patalpos temperatūra
21°C, oro dr ÷gm÷ 65%, lauko temperatūra 18°C.
Įeinančio oro ventiliatorius „VGP:01“ veikia
15m³/h, išeinančio oro ventiliatorius „Abluft:05“
veikia 50m³/h. Nuoroda „LAIK 08:00“ parodo
prietaiso veikimo trukmę.
VGI : 01 VGP : 05 VG:03
NUO: 22:00
LAIK 08:00

Visi nustatymai gali būti

pakeisti pagal Jūsų pageidavimus
pagalba. Nustatymai išsaugomi paspaudus

gal÷site

,

ir

.

P7 PAUZE
22:00
Šiuo atveju patalpa
nebus v÷dinama iki 22:00 valandos. Tokį pat
veiksmą atlikite antram prietaisui.

V÷dinimas
dviem
prietaisais
traukos pagrindu
Antras
v÷dinimo
programos
pasirinkimo pavyzdys (vasara)
Antras pavyzdys pateikia informaciją d÷l patalpų
v÷dinimo traukos pagrindu 24 valandas be
patalpų apšiltinimo. Tokiu būdu prietaisas gali būti
užprogramuojamas vasaros metu. Miegamojo
kambario pirmame prietaise pasirinkite
v÷dinimo programą
P7 VEDIN PROGRAMA
paspauskite
Displ÷juje pamatysite esamus duomenis.

.
Jeigu nustatyta, kad prietaisas neveikia nuo 06:01 Paspaudus
galima pakeisti duomenis pagal
21ºC 65% 18ºC VG:03
pageidavimą.
P7 PAUZE PVG - 22:00
iki 21:59 valandos,
VGI : 01 VGP : 05 VG:03
NUO: 22:00
LAIK 08:00
displ÷juje nurodomi šie duomenys: patalpos
Kursorius mirksi prie
temperatūra 21°C, oro dr ÷gm÷ 65%, lauko
temperatūra 18°C. Prietaise nustatytas tre čias
„VGI:01“.
pagalba pasirinkite
v÷dinimo lygis „VG:03“. Pertraukos metu patalpa
užprogramuokite „VG:00“.
n÷ra v÷dinama. Jeigu nepageidaujate, kad dienos „VGI:03“, o
metu patalpa būtų v÷dinama išlaikant šilumos lygį
viduje, pasirinkite pertraukos metu pagrindinį
pereikite prie „NUO:22:00“, ir
v÷dinimo lygį. Pirmam prietaisui pasirinkite

pasirinkite „NUO:00:00“
pereikite prie nuorodos „LAIK“, pasirinkite

v÷dinimo programą
P7 VEDIN PROGRAMA

spausdami
pradžios laiką „23:59“.
Pakeisti duomenys matysis displ÷juje.
Pakeitimus išsaugokite
VGI : 01 VGP : 05 VG:00
NUO: 00:00

LAIK 23:59

Tokiu būdu nustatysite prietaiso
spausdami
veikimo trukmę visą parą.
21ºC 65% 18ºC VG:01
VGI: 05

Gyvenamajame
kambaryje esančiame antrame prietaise įeinančio
ir išeinančio oro v÷dinimo lygis nustatomas
atvirkščiai. Pasirinkite
v÷dinimo programą,
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pagalba pereinama prie „VG:03“.

P7 VEDIN PROGRAMA
paspauskite
Displ÷juje pamatysite esamus duomenis.

užprogramuokite „VG:00“.

21ºC 65% 18ºC VG:03
P7 PAUZE PVG - 22:00
Paspaudus
galima pakeisti duomenis pagal pageidavimą.

pereikite prie „NUO:22:00“, ir
pasirinkite „NUO:00:00“.

Kursorius mirksi prie „VGI:01“.
pagalba pasirinkite „VGI:03“, o
užprogramuokite „VG:00“.
pereikite prie „NUO:22:00“,
pasirinkite „NUO:00:00“.
pereikite prie nuorodos „LAIK“,
pasirinkite spausdami
pradžios laiką „23:59“. Pakeisti
duomenys matysis displ÷juje:
Pakeitimus išsaugokite
VGI : 05 VGP : 01 VG:00
NUO: 00:00

LAIK 23:59

spausdami
Tokiu būdu nustatysite prietaiso
veikimo trukmę 24 valandas.
21ºC 65% 18ºC VG:01
VGP: 05

Dviejų aparatų
displ÷juose gal÷site matyti nežymius oro
temperatūros nukrypimus nuo nustatytos normos.
Displ÷juje matysite patalpos temperatūrą ir
dr÷gm÷s kiekį bei lauko temperatūrą.

V÷dinimas
dviem
prietaisais
traukos pagrindu
Trečias v÷dinimo programos
pasirinkimo pavyzdys (pavasaris
- ruduo)

pereikite prie nuorodos „LAIK“,
pasirinkite spausdami
pradžios laiką
„23:59“. Pakeisti duomenys matysis displ÷juje.
VGI : 03 VGP : 05 VG:00
Pakeitimus išsaugokite
NUO: 00:00

LAIK 23:59

Tokiu būdu nustatysite prietaiso
spausdami
veikimo trukmę visą parą.
Gyvenamajame kambaryje esančiame antrame
prietaise įeinančio ir išeinančio oro v÷dinimo lygis
nustatomas atvirkščiai. Pasirinkite
v÷dinimo programą, paspauskite
pamatysite esamus duomenis.

Displ÷juje

21ºC 65% 18ºC VG:03
P7 PAUZE PVG - 22:00

Paspaudus
pakeisti duomenis pagal pageidavimą.
VGI : 01 VGP : 05 VG:03
NUO: 22:00
LAIK 08:00

„VGI:01“.
o

Kursorius mirksi prie

pagalba pasirinkite „VGI:05“,
pereikite prie „VGP“, spausdami
pasirinkite „03“. Su

pereikite prie „VG:03“ ir
užprogramuokite „VG:00“.

Esant pavasario arba rudens laikui būtų tikslinga
Mygtukais
pereikite prie „NUO:22:00“,
pasirinkti šį patalpų v÷dinimo traukos pagrindu
būdą su patalpų apšiltinimu. Kuo toliau
ir
pasirinkite „NUO:00:00“.
dislokuojami du v÷dinimo prietaisai „VGI“ ir „VGP“,
tuo mažiau šilumos išlieka patalpoje. Miegamojo
pereikite prie nuorodos „LAIK“, pasirinkite
kambario pirmame prietaise pasirinkite
v÷dinimo programą

spausdami
pradžios laiką „23:59“.
Pakeisti duomenys matysis displ÷juje.
Pakeitimus išsaugokite
VGI : 05 VGP : 03 VG:00
NUO: 00:00

LAIK 23:59

P7 VEDIN PROGRAMA

, paspauskite
Displ÷juje pamatysite esamus duomenis.
Paspaudus
galima pakeisti duomenis pagal
pageidavimą. Kursorius mirksi prie „VGI:01“.
pagalba pasirinkite „VGI:03“, o

spausdami
. Tokiu būdu nustatysite prietaiso
veikimo trukmę 24 valandas.
21ºC 65% 18ºC VGI:03
VGP : 05

Dviejų aparatų
displ÷juose galimi nežymus oro temperatūros
nukrypimai nuo nustatytos normos.
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Displ÷juje matysite patalpos temperatūrą
dr÷gm÷s kiekį bei lauko temperatūrą.

ir

D÷mesio! Įeinančio oro kiekis turi būti visada
lygus išeinančio oro kiekiui.



Apsauga nuo užšalimo

Apsauga nuo užšalimo yra tokia funkcija, kuri
įsijungia, kai temperatūra pasiekia kritinį tašką.
Kai ji įjungta, v÷dinimo sistema gali veikti ilgiau.

D÷mesio! Jūs turite išsiaiškinti, ar ši funkcija
gali būti naudojama Jūsų patalpoje.
Su šia programa Jūs turite galimybę nustatyti Informaciją Jums gali suteikti jūsų architektas.
naudingas funkcijas.

2.3.8 P8 Funkcijų programa



Mygtukais
programą

Diena ir laikas

Taisyklingas dienos ir laiko nustatymas yra
būtinas. Dienos/savait÷s
P3 DIEN / SAVAIT PROG

išrinkite funkcijų

,

P8 DUOMENU INESIMAS

ir v÷dinimo programos

P7 VEDIN PROGRAMA

veikia tik aktyvavus šią
programą. Tod÷l nustatykite dieną ir laiką.
Mygtukais
programą

išrinkite funkcijų

paspauskite du kartus
Displ÷juje matote nuorodą

ir atitinkamai

.

UZSALIMO APSAUGA
ON

jog apsauga nuo užšalimo išjungta. Kursorius
mirksi ties nuoroda ,,ON‘‘. Mygtukais

P8 DUOMENU INESIMAS

, paspauskit

ir

atitinkamai
. Nustatymo metu kursorius
mirks÷s ties savait÷s dienos nuoroda
DIENA IR VALANDA
PIRM
12:56

Su

.

UZSALIMO APSAUGA
ON



Su

reikalingą valandą. Su
minučių nustatymo. Su

išsaugoma. Duomenis

.

Oro angos užsidarymas
pertraukos metu

išsirinkite reikalingą savait÷s

dieną. Su
nustatymo.

funkcija įjungiama ir
matysite displ÷juje

pereikite prie valandos Oro angos užsidaro automatiškai ir sukelia
nežymų triukšmą, kuris gali trukdyti. Pertraukos
galite nustatyti metu oro angos lieka uždarytos. Šioje pozicijoje
triukšmo sklidimas iš lauko yra mažesnis ir oro
pereikite prie srov÷ nesklinda. Pertraukos metu Jūs galite oro
angas palikti atviras.
galite nustatyti

Tai nustatykite spausdami
reikalingas minutes, o su
duomenys pasirinkdami funkcijų programą.
išsaugomi . Displ÷juje matysite reikalingą savait÷s
dieną ir laiką.
P8 DUOMENU INESIMAS

ir

DIENA IR VALANDA
PIRM
20:50

D÷mesio! Dingus elektros srovei arba išjungus
prietaisą, dieną ir laiką būtina nustatyti iš
naujo. Vartotojas, naudodamas rekuperatorių,
taip pat tur÷tų prisitaikyti prie vasaros bei
žiemos laiko.
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Tada paspauskite 3 kartus
.

ir atitinkamai

M - WRG–K
Nustatymo metu Jūs matote nuorodą, kad
pertraukos metu oro angos uždarytos.
VOZTUVU UZDARYMAS
PAUZES METU
TAIP

Kursorius blyksi ties

Jūs
myguku ,,TAIP‘‘. Mygtukais
įjungsite funkciją ,,TAIP“ arba „NE“. Išsaugoma su
Duomenis matysite displ÷juje.
VOZTUVU UZDARYMAS
PAUZES METU
NE

. Pakeitus funkciją į
,,NE‘‘ oro angos pertraukos metu bus atidarytos.

3.0 Filtro priežiūra
Displ÷juje yra filtro keitimo nuoroda. Filtro kaset÷
turi būti griežtai prižiūrima. Filtro pakeitimo laiką
Jums nurodys garsinis ir vaizdinis įsp÷jamasis
signalas (maždaug prieš 18 dienų iki filtro keitimo
laiko). Displ÷jaus dešin÷s pus÷s viršuje atsiranda
įsp÷jamasis simbolis – šauktukas.
21ºC 65% 15ºC VG:03 !
P1 VEIKIANTIS

Art÷jant filtro keitimo
laikui, garsinis įsp÷jamasis signalas trump÷ja.
Filtras turi būti pakeistas, kai garsinis signalas
skamba kas valandą ir trunka apie sekundę.
Esant įsp÷jimui vartotojas privalo laiku pakeisti
filtrą. Filtro pakeitimui Jums nereik÷s jokių įrankių.
Iškart keičiami du filtrai.

Visą informaciją galite užsisakyti ir gauti
internetu, faksu ar telefonu.Visi adresai
pateikiami naudojimo instrukcijos pabaigoje.
Užsakymo
nr.
5571

5572

3.1 Filtro pasirinkimas






V÷dinimo sistemai naudojami įvairios
kokyb÷s filtrai. Paprastam naudojimui
pakanka ir standartinio G-4 klas÷s filtro.
Alergiškiems žmon÷s reik÷tų rinktis F7
klas÷s filtrą.
Jei Jūsų lauko oras yra labai užterštas
(automobiliai, pramon÷, namas šildomas
kuru), naudokite F6 klas÷s aktyvuotos
anglies filtrą.
Naudokite tik originalius Meltem filtrus. Tik
tada gal÷site įvertinti visus v÷dinimo
sistemos privalumus.

5573

Aprašymas

Standartinis
filtras oro
iš÷jimui ir į÷jimui
Filtras
alergiškiems
žmon÷s
įeinančiam orui
Aktyvuotos
anglies filtras
įeinančiam orui

Žym÷jimas
M-WRG-FS

M-WRG-FA

M-WRG-FK

D÷mesio! Prieš keičiant filtrą prietaisą
išjunkite iš elektros maitinimo srov÷s. Visada
keičiami du filtrai. Prietaiso efektyvumo lygis
priklauso nuo abiejų filtrų pralaidumo.
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3.2 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.

3.3 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.

3.4 Filtrų keitimas
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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.

M - WRG–K
3.5 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.

D÷mesio! Prietaiso veiksmingumas sumaž÷ja,
jeigu dangčiai užd÷ti neteisingai.

3.6 Dangčio uždarymas






Lengvai paspaudžiant apatinį dangčio
kraštą uždaromas dangtis. Turi pasigirsti
spragtel÷jimas. Dangtis neturi leistis
pakeliamas.
Paspausti įjungimo jungiklį.
Naudodami valdymo pultelį paleiskite
įrenginį ir pasirinkite pageidaujamą
programą.
Nustatykite laiką.

4.0 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.
D÷mesio! Niekada nenaudokite rūgšties ar
degančių medžiagų turinčių valymo
priemonių. Nenaudokite aukšto spaudimo,
garinių valymo priemonių.
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5.0 Trukdžių pašalinimas
Problema
Neveikia v÷dinimo prietaisas

Priežastis

Sprendimas

Instaliavimo klaida

Elektrikų pagalba patikrinti
prijungimo sujungimą

Neveikia v÷dinimo prietaisas

Jungiklių, motoro arba valdymo

Elektrikų pagalba patikrinti

įrenginio defektai
Įjungus nepakyla oro vožtuvai

Po ilgesnio išjungimo laikotarpio

Dar kartą išjungti ir įjungti su

arba pirmą kartą įjungus motoras specialistų pagalba
negauna srov÷s
Įjungus nepakyla oro vožtuvai

Oro vožtuvų srityje yra

Su specialistų pagalba pašalinti

nešvarumų

svetimkūnius (pagal 4.2 punktą
nuimti dangtį)

V÷dinimo prietaisas skleidžia

Pranešama apie poreikį keisti

intervalinį pypsintį garsinį signalą filtrus
Prietaisas nereaguoja į valdymo Patikrinti
baterijas
pultą.
poliškumas).
Ekrane
atsirado
nuoroda.
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neteisinga Vidaus klaida.

Su specialistų pagalba pakeisti
filtrus, žr. 4.0 punktą.

(įtampa, Vartotojas
baterijas.

pats

pakeičia

Vartotojas išjungia prietaisą 30
sekundžių ir v÷l įjungia.

M - WRG–K
6.0 Techniniai duomenys
Techniniai duomenys rekuperatoriaus

M-WRG-Komfortas

V÷dinimo galingumas (m³/h)

Nuo 15 iki 100

Galingumo reguliavimas

10 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)

Nuo 3,8 iki 34

Maksimali srov÷ ventiliatoriams

0,16 A

Prijungimas prie srov÷s

2 x 1,5mm²

Įtampa (V/Hz)

230/50-60

Potinkinių įrenginių garso lygis (Lp dB į 10 m²)

15,5 iki 46,5

Virštinkinių įrenginių garso lygis (Lp dB į 10 m²)

19 iki 46

Virštinkinių/potinkinių įrenginių išorinio triukšmo
sulaikymas
-

kai prietaisas išjungtas (Lp dB)

56/53

-

kai prietaisas įjungtas (Lp dB)

50/50

Svoris (kg)

8,1

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 4/0,36

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

Prietaiso tipas

M-WRG-Komfortas

V÷dinimo galingumas (m³/h)

Nuo 15 iki 100

Galingumo reguliavimas

10 pakopų

Šilumos perdav÷jas

Kryžmin÷s srov÷s šilumos perdav÷jas

Šilumos paruošimo laipsnis (%)

76

Motorai/išeinančio/įeinančio oro ventiliatoriai

Radialin÷ EC-srov÷

Galingumas (W)

Nuo 3,8 iki 34
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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.
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Data _____________________________
V., Pavard÷, parašas_________________

