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11.  .  IntroducereIntroducere
Obiectul acestui manual de instalare este Futura - unitate de venti lație  cu recuperare de căldură ș i  umiditateFutura - unitate de venti lație  cu recuperare de căldură ș i  umiditate , care

este proiectată pentru ventilație controlată și tratarea mediului interior al spațiilor rezidențiale. Unitatea de recuperare a căldurii

asigură recuperarea căldurii și umidității, filtrează aerul alimentat și ajută la menținerea umidității optime a aerului. Vara, acesta

oferă răcire suplimentară în modul de noapte datorită unui bypass automat integrat.

Înainte de instalarea completă și punerea în funcțiune a unității de recuperare a căldurii, citiți cu atenție acest Manual de Instalare.

Acesta este destinat profesioniștilor instruiți cu calificări adecvate. Manualul de Instalare conține explicații privind configurația de

bază a unității, asamblarea, instalarea, setările și întreținerea acesteia.

Acordați atenție tuturor specificațiilor și instrucțiunilor incluse în acest manual și urmați-le în consecință. Acesta este singurul

mod de a asigura funcționarea corectă și sigură a unității de recuperare a căldurii.

Acest dispozitiv respectă Regulamentul (UE) nr. 1253/2014 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru

unitățile de ventilație și Regulamentul delegat (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei în ceea ce privește etichetarea energetică a unităților

de ventilație rezidențiale.

NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE ORICE MODIFICARE REZULTATĂ DIN DEZVOLTAREA TEHNICĂ. NE REZERVĂM DREPTUL DE

A MODIFICA CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL DE INSTALARE ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.

11..11.  .  Simboluri util izateSimboluri util izate

Vă rugăm să acordați o atenție sporită simbolurilor utilizate. În interesul siguranței și al funcționării corespunzătoare a unității de

recuperare a căldurii, urmați instrucțiunile care însoțesc fiecare simbol.

Si mbo lS i mbo l Descri ereDescri ere

AVE RTISME NT IMPORTANTAVE RTISME NT IMPORTANT

ATE NȚIE ! PE RICOL IMINE NT !ATE NȚIE ! PE RICOL IMINE NT !

(riscul de vătămare a utilizatorului sau a personalului de service; riscul de deteriorare a unității de

ventilație sau de întrerupere a funcționării și operării corespunzătoare a acesteia).

ATE NȚIE ! E CHIPAME NT E LE CTRIC!ATE NȚIE ! E CHIPAME NT E LE CTRIC!

PE RICOL! ATE NȚIE ! RISC DE  RĂNIRE  A MÂINILOR!PE RICOL! ATE NȚIE ! RISC DE  RĂNIRE  A MÂINILOR!
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22.  .  Identificare și aplicareIdentificare și aplicare
Unitatea de recuperare a căldurii Futura este un dispozitiv HVAC cu recuperare de căldură și un control activ al recuperării

umidității, care este conceput pentru o ventilație confortabilă și eficientă din punct de vedere energetic a caselor de familie.

Unitatea de recuperare a căldurii asigură ventilația controlată a spațiilor rezidențiale cu un volum de ventilație necesar de: 100 –

350 m3 pentru Futura L sau 50 - 250 m3 pentru Futura M, la un interval de temperatură a aerului exterior de la -19 °C la +45 °C.

Unitatea poate fi utilizată la un nivel maxim de umiditate relativă interioară de 60% măsurat la 22° C.

Figura 1 – Eticheta de identificare

33.  .  Instrucțiuni de siguranțăInstrucțiuni de siguranță
Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță incluse în acest Manual de instalare. Nerespectarea acestora poate duce la

rănire sau deteriorarea unității de recuperare a căldurii.

Unitatea a fost concepută și fabricată pentru a asigura o ventilație controlată în clădirile rezidențiale.

Unitatea poate fi utilizată numai în scopurile pentru care a fost dezvoltată și fabricată și în limitele posibilităților tehnice

adecvate - în conformitate cu condițiile definite de producător, designul, construcția și starea tehnică a acesteia, respectând în

același timp reglementările de siguranță.

Unitatea de recuperare a căldurii trebuie instalată în conformitate cu reglementările generale și locale de siguranță.

Unitatea de recuperare a căldurii poate fi instalată, conectată, pusă în funcțiune și întreținută numai de un tehnician de service

autorizat cu calificările profesionale respective. Un tehnician de service este o persoană cu calificare, experiență și cunoștințe

adecvate privind reglementările și standardele respective, precum și privind posibilele riscuri și pericole.

Conductoarele conectate la echipamente trebuie așezate astfel încât să nu fie expuse la daune mecanice și efecte nocive

asupra mediului și să nu interfereze cu utilizarea spațiilor în care va fi instalată unitatea.

Unitatea poate fi operată numai de persoane apte din punct de vedere fizic și psihic care au citit și înțeles cu atenție Manualul

de instalare și de utilizare. Manualele trebuie păstrate într-un loc accesibil.

Nu schimbați sau modificați în niciun fel unitatea de recuperare a căldurii!

Unitatea nu poate fi utilizată în timpul desfășurării altei lucrări de construcție în clădire. Unitatea trebuie instalată și pusă în

funcțiune într-o clădire finisată și curată.

Unitatea de recuperare a căldurii este proiectată pentru funcționarea în comun cu un șemineu numai atunci când șemineul

este potrivit pentru clădiri pasive, are o inserție de șemineu sigilată și o sursă proprie de aer.

Funcționarea în comun cu un șemineu este posibilă numai dacă sunt respectate reglementările relevante de siguranță și

incendiu. O astfel de operațiune necesită setarea și utilizarea funcției de suprapresiune (consultați manualul de utilizare:

funcțiile unității de recuperare a căldurii).
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Unitatea nu trebuie acționată împreună cu un ș emineu des chis  s au cu niciun ș emineu fărăUnitatea nu trebuie acționată împreună cu un ș emineu des chis  s au cu niciun ș emineu fără

al imentare proprie  de aer!al imentare proprie  de aer!

Unitatea trebuie oprită ș i  deconectată de la rețeaua e lectrică în timpul oricărei  lucrări  de întreținere,Unitatea trebuie oprită ș i  deconectată de la rețeaua e lectrică în timpul oricărei  lucrări  de întreținere,

inclus iv la înlocuirea fi l truluiinclus iv la înlocuirea fi l trului

Nu băgați  mâna în s pațiul  fi l trului  atunci  când înlocuiți  fi l tre le ! E vitați  ris cul  de rănire  a mâini lor!Nu băgați  mâna în s pațiul  fi l trului  atunci  când înlocuiți  fi l tre le ! E vitați  ris cul  de rănire  a mâini lor!

44.  .  Specificații tehniceSpecificații tehnice
Consultați tabelul de mai jos pentru toate datele tehnice referitoare la unitatea de recuperare a căldurii:

Descri ereDescri ere DateDate DateDate

Debit de aer 50-250 m³/h 100-350 m³/h

Etichetă de identificare Futura M Futura L

Consum specific de energie (CSE) în kWh/(m².a) pentru

fiecare zonă climatică aplicabilă și fiecare clasă CSE

aplicabilă

A+ A+

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 835 x 995 x 522 mm 835 x 995 x 522 mm

Greutate 47 kg 47,5 kg

Tipologie declarată bidirecțional bidirecțional

Tip de acționare
Acționare cu viteză

variabilă

Acționare cu viteză

variabilă

Tipul sistemului de recuperare a căldurii recuperativ recuperativ

Eficiența de recuperare a căldurii 91.8 %˟ 91.4 %˟

Debit de referință 175 m³/h˟˟˟ 245 m³/h˟˟˟

Putere electrică admisă a ventilatorului, inclusiv

echipamentul de control al motorului la debit maxim
230 W 320 W

Putere maximă de intrare, inclusiv încălzire 580 W 670 W

Nivel de putere acustică 46 dBa˟˟ 46 dBa˟˟

Diferența presiunii de referință 50 Pa˟˟˟ 50 Pa˟˟˟

SPI 0.34 W(m³/h)˟˟˟ 0.33 W(m³/h)˟˟˟

Condens
evacuare condens, țeavă

HT 32mm (1,26 in), sifon

evacuare condens, țeavă

HT 32mm (1,26 in), sifon

Branșament electric

230 V/50 Hz, 16 A;

conectare la rețeaua

electrică prin priză

230 V/50 Hz, 16 A;

conectare la rețeaua

electrică prin priză
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Descri ereDescri ere DateDate DateDate

Interval de

operare fără

preîncălzire

-19°C până la +45°C -19°C până la +45°C

Ventilatoare
2 × EBM Papst cu electronică integrată și

reglare a debitului de aer

2 × EBM Papst cu electronică integrată și

reglare a debitului de aer

Consumul anual

de energie

electrică (AEC)

(în kWh/m²
consumul de

energie

electrică/an)

(„mediu“, „cald“,

„rece“) la debitul

de referință

2.26/1.81/7.63 2.20/1.75/7.57

Economii anuale

de căldură (AHS)

(în kWh/m2 de

energie

primară/an)

pentru zonele

climatice

individuale

(„mediu“, „cald“,

„rece“) la debitul

de referință

47/92/21 47/92/21

Schimbător
schimbător de contracurent cu entalpie cu

control recuperare umiditate

schimbător de contracurent cu entalpie cu

control recuperare umiditate

Funcție de vară
by-pass complet automat controlat de valoarea

de referință a temperaturii

by-pass complet automat controlat de valoarea

de referință a temperaturii

Control

Integrare cu aplicația mobilă MyJABLOTRON,

care acceptă controlul ușor al tuturor funcțiilor

și setărilor utilizatorului. Permite monitorizarea

de la distanță, administrarea sistemului și oferă

alerte automate pentru condiții de eroare și

înlocuirea filtrului murdar. Alimentarea standard

include un panou de comandă montat pe

perete cu senzor de CO2 integrat.

Integrare cu aplicația mobilă MyJABLOTRON,

care acceptă controlul ușor al tuturor funcțiilor

și setărilor utilizatorului. Permite monitorizarea

de la distanță, administrarea sistemului și oferă

alerte automate pentru condiții de eroare și

înlocuirea filtrului murdar. Alimentarea standard

include un panou de comandă montat pe

perete cu senzor de CO2 integrat.

Accesorii

opționale

Modul de încălzire/răcire CoolBreeze, senzori

de CO2 (maxim 8 bucăți), mai multe panouri de

comandă montate pe perete (maxim 3 bucăți),

material VAC și elemente de distribuție.

Modul de încălzire/răcire CoolBreeze, senzori

de CO2 (maxim 8 bucăți), mai multe panouri de

comandă montate pe perete (maxim 3 bucăți),

material VAC și elemente de distribuție.

˟ Conform normei cehe ČSN EN 308

˟˟ Conform normei cehe ČSN EN ISO 3744

˟˟˟ Conform Directivei Comisiei (UE) nr. 1253/2014
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55.  .  InstalareInstalare
După ce ați primit unitatea de recuperare a căldurii, vă rugăm să vă asigurați că unitatea a fost livrată fără defecte și că livrarea este

completă. Livrarea include:

Futura - unitate de ventilație cu recuperare de căldură și umiditate,

panou de comandă montat pe perete,

suport de montare,

cablu de conectare 230 V,

cablu LAN,

manualul utilizatorului,

manual de instalare,

sifon HL 138.

Alegeți o locație de montaj, astfel încât să fie disponibil un spațiu de manipulare suficient în fața unității pentru a asigura accesul

și întreținerea ușoară. Așezați unitatea de recuperare a căldurii într-o cameră protejată de îngheț sau temperaturi foarte ridicate, în

mod ideal într-o încăpere de utilitate separată. În cazul  ins talări i  CoolBreeze, vă rugăm s ă lăs ați  s upl imentar 70 cmÎn cazul  ins talări i  CoolBreeze, vă rugăm s ă lăs ați  s upl imentar 70 cm

(2 8 in) de s pațiu l iber deas upra unități i !(2 8 in) de s pațiu l iber deas upra unități i !

La locul de instalare trebuie să fie disponibile următoarele:

2 x racorduri de conducte de aer EPP pentru utilizare în exterior și 2 x Sonotex flexi (silențiator) pentru utilizare în interior,

Alimentare la rețea de 230 V cu întrerupător separat de 16A, tip B,

Racord evacuare condens HT 32.

Toate uș i le  din încăperi  cu venti lație  forțată trebuie s ă fie  fără prag ș i  s ă aibă un s pațiu de cel  puținToate uș i le  din încăperi  cu venti lație  forțată trebuie s ă fie  fără prag ș i  s ă aibă un s pațiu de cel  puțin

8 mm (0,3 in)!8 mm (0,3 in)!

Nu scoateți ambalajul din unitatea de recuperare a căldurii până chiar înainte de instalare. În cazul în care întrerupeți instalarea,

asigurați-vă că flanșele de deasupra unității sunt închise pentru a preveni pătrunderea prafului și umezelii în interiorul unității.

Unitatea este montată pe un suport de montare, care trebuie fixat pe perete în 4 puncte (a se vedea imaginea următoare). Utilizați

o tehnologie care este recomandată și adecvată pentru suprafața și materialul peretelui pe care va fi montată unitatea.
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Figura 2 – Instalare

55..11.  .  Racordul conductelor de aerRacordul conductelor de aer

Sistemul de recuperare a căldurii este prevăzut cu 4 flanșe EPP ∅ 150 mm (6 in). Este necesar să se utilizeze țevi EPP

(admisie/evacuare) atât la admisia aerului din exterior, cât și la evacuarea aerului spre exterior pentru a preveni posibilitatea

condensului nedorit în interiorul conductelor. Pentru distribuția aerului interior utilizați conducte Sonotex cu amortizor de zgomot.

Supapele de intrare ș i  ieș ire  a aerului  trebuie s ă rămână l ibere ș i  curate! E s te neces ar s ă ins talațiSupapele de intrare ș i  ieș ire  a aerului  trebuie s ă rămână l ibere ș i  curate! E s te neces ar s ă ins talați

amortizoarele  de zgomot la al imentarea cu aer ș i  s ă extrageți  din interior pe o lungime de aprox. 1,5amortizoarele  de zgomot la al imentarea cu aer ș i  s ă extrageți  din interior pe o lungime de aprox. 1,5

m prevăzut cu e lementele  de capăt (cu diametrul  de 12 5 mm) s pecificate ș i  recomandate dem prevăzut cu e lementele  de capăt (cu diametrul  de 12 5 mm) s pecificate ș i  recomandate de

producător (a s e vedea Anexa 2 ).producător (a s e vedea Anexa 2 ).



JABLOTRON FUTURA MANUAL DE INSTALARE

8/45 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

55..22.  .  Racordul de scurgere a condensuluiRacordul de scurgere a condensului

În schimbătorul de căldură, aerul extras este răcit de aerul furnizat, provocând condensarea umezelii. Apa condensată rezultată

este drenată către sifon. Racordul de scurgere a condensului se găsește pe partea de jos a unității de recuperare a căldurii. Un

sifon, care este conectat la sistemul de canalizare, trebuie montat pe cuplajul racordului de scurgere a condensului (țeava de

scurgere HT 32 mm).

Condens ul trebuie lăs at s ă curgă l iber din unitatea de recuperare a călduri i  prin gravitație !Condens ul trebuie lăs at s ă curgă l iber din unitatea de recuperare a călduri i  prin gravitație !

2.
3.

4.

3322

224477

22
55

33

1.

Figura 3 – Racordul de scurgere a condensului
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55..33.  .  Branșamentul electricBranșamentul electric

Branș amentul  e lectric al  unități i  de recuperare a călduri i  trebuie s ă fie  în conformitate cuBranș amentul  e lectric al  unități i  de recuperare a călduri i  trebuie s ă fie  în conformitate cu

s tandardele  ș i  directivele  locale  apl icabi le . Ins talarea la rețeaua e lectrică poate fi  efectuată numai des tandardele  ș i  directivele  locale  apl icabi le . Ins talarea la rețeaua e lectrică poate fi  efectuată numai de

un e lectrician cal ificat, cu pregătirea e lectrotehnică adecvată, care es te famil iarizat cu unitatea deun e lectrician cal ificat, cu pregătirea e lectrotehnică adecvată, care es te famil iarizat cu unitatea de

recuperare a călduri i  în măs ura neces ară.recuperare a călduri i  în măs ura neces ară.

Unitatea de ventilație necesită o priză de 230 V/50 Hz (16 A, tip B) cu siguranță separată. Unitatea este prevăzută cu un cablu de

conexiune de 3m. Unitatea de ventilație se conectează la internet, prin urmare este necesar un cablu LAN cu conexiune la

internet. Pentru a conecta perifericeele unității, folosește RS-485 bus cu o sursă de alimentare 24 VDC. Recomandăm utilizarea

unui cablu de instalare Jablotron CC-01. Cablu cu patru fire torsadate, precum LiYCY 2 × 2 × 0.34 – 0.5 mm2, 2 × 2 × 0.8 mm2, UTP

sau STP pot fi și ele utilizate. Recomandăm utilizarea aceluiași cablu pentru butoanele de boost și suprapresiune. Cablul nu

trebuie să meargă paralel cu liniile electrice de joasă sau înaltă tensiune. Trecerea ocazională este în regulă. Separatorul de busuri

Jablotron JA-110Z-B RS-485 și cutia JA-190PL pot fi utilizate pentru cablări mai convenabile. La instalarea cablurilor RS-485 este

posibil să se utilizeze un bus (linie) sau o topologie în stea cu Futura ca hub central și mai multe dispozitive conectate. Lungimea

și tipul de topologie depind de tipul de cablu utilizat și de numărul de periferice conectate. Utilizarea cablului CC-01 cu o secțiune

transversală mai mare pentru alimentarea bus-ului permite instalarea perifericelor pe distanțe mai mari. Tabelul de mai jos indică

lungimile și topologiile maxime permise în ceea ce privește perifericele utilizate. Varianta „T“ este proiectată pentru conectarea

CoolBreeze și conectarea supapelor VarioBreeze în camera tehnică, unde este permisă instalarea unei ramificații separate. Alte

variante descriu combinații permise de panouri de control Alfa, senzori de CO2 și butoane VarioBreeze, în funcție de topologie și

lungimea cablului.

To po l o gi eTo po l o gi e

Lu n gi me maxi măLu n gi me maxi mă

rami f i cați i  î nrami f i cați i  î n

fu n cți e de t i pu lfu n cți e de t i pu l

cab l u l u i  (m) :cab l u l u i  (m) :

Nu măr maxi m de peri feri ce per rami f i cați e:Nu măr maxi m de peri feri ce per rami f i cați e:

Vari an tăVari an tă
Nr.  deNr.  de

rami f i cați irami f i cați i

Jab l o tro nJabl o tro n

CC-0 1CC-0 1

UTPUTP

Cat5eCat5e
Al faAl fa

COCO 22

sen zo rsen zo r

Bu to nBu to n

Vari o BreezeVari o Breeze

Val văVal vă

Vari o BreezeVari o Breeze
Co o l BreezeCo o l Breeze

T 1 10 10 0 0 0 64 1

A T+1 80 60 6 8 16 64 1

B T+1 100 80 4 8 16 64 1

C T+2 100 80 4 4 8 64 1

D T+4 140 120 2 2 8 64 1

Pentru informații suplimentare consultați anexa corespunzătoare:

Schema de conexiuni - a se vedea Anexa 3a.

Conectori pentru placa de bază - a se vedea Anexa 4.

Conectarea unității - a se vedea Anexa 5.

Conectarea și setarea adreselor senzorilor de CO2 – a se vedea anexele 6 și 7.

Ventilație cameră cu cameră – a se vedea capitolul 8.
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55..44.  .  Conectarea CoolBreezeConectarea CoolBreeze

Dis pozitivul  de răcire  trebuie s ă fie  conectat în conformitate cu s tandardele  ș i  l ini i le  directoareDis pozitivul  de răcire  trebuie s ă fie  conectat în conformitate cu s tandardele  ș i  l ini i le  directoare

relevante ș i  poate fi  efectuat numai de un tehnician de s ervice cal ificat cores punzător în domeniulre levante ș i  poate fi  efectuat numai de un tehnician de s ervice cal ificat cores punzător în domeniul

e lectric ș i  frigorific, care es te famil iarizat cu dis pozitivul  în măs ura neces ară. Manipulareaelectric ș i  frigorific, care es te famil iarizat cu dis pozitivul  în măs ura neces ară. Manipularea

necores punzătoare poate cauza e lectrocutare s au ars uri  cu agent frigorific!necores punzătoare poate cauza e lectrocutare s au ars uri  cu agent frigorific!

Modulul CoolBreeze neces ită conectarea unități i  de condens are exterioară la s urs a de al imentare prin l inie  fixăneces ită conectarea unități i  de condens are exterioară la s urs a de al imentare prin l inie  fixă

s eparată de 2 30 V/50 Hz cu s iguranță de 16  A, tip B.s eparată de 2 30 V/50 Hz cu s iguranță de 16  A, tip B.  Vă recomandăm să utilizați o conexiune de protecție suplimentară,

de exemplu conectarea la borna principală de împământare MET conform normei ČSN 33 2000-5-54. În cazul în care unitatea

exterioară este instalată în afara razei de protecție a paratrăsnetului, vă recomandăm să instalați protecție la supratensiune SPD de

un tip adecvat conform ČSN 33 2000-5-534. Alternativ, se poate face o pregătire pentru instalarea ulterioară. Cablul recomandat

este CYKY-J 3x2,5. Conexiunea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile originale ale producătorului unității, care sunt

disponibile la adresa:

https://www.jablotronlt.com/coolbreeze -> afișează descărcări -> Instrucțiuni de instalare a unității exterioare sau sub link direct

https://www.jablotronlt.com/files/coolbreeze/coolbreeze_navod_instalacni_venkovni_fujitsu_AOYG07LUCA_EN.pdf.

CoolBreeze este conectat la unitatea exterioară printr-un cablu de comunicare de 4 x 0,75 mmcablu de comunicare de 4 x 0,75 mm² așa cum se arată în Anexa

3b. CoolBreeze este, de asemenea, conectat la Futura printr-un cablu de comunicre conform schemei din Anexa 3b, care este

inclusă în ambalaj. Evaporatorul intern al modulului CoolBreeze este conectat la unitatea exterioară printr-o conductă de agent

frigorific de 6/10mm. Trebuie garantată o lungime minimă a conductei  de agent frigorific de 5 m ș i  care s ă nuTrebuie garantată o lungime minimă a conductei  de agent frigorific de 5 m ș i  care s ă nu

depăș eas că 2 0 m.depăș eas că 2 0 m.  Unitatea este preumplută până la conducte la înălțimea de 15 m. În cazul unei lungimi mai mari, trebuie

adăugat 20 g/m de agent frigorific. Diferența maximă de înălțime a dispozitivului este de 15 m și nu trebuie depășită! Acordați o

atenție specială curățării rosturilor și izolației corespunzătoare a conductei de agent frigorific pentru a preveni condensul!

Conectați modulul CoolBreeze la unitatea Futura cu cablul RS-485 per (X3) inclus. A se vedea Anexa 5.

Scurgerea condensului trebuie conectată prin sifonul STY-517-1 la sifonul Futura. A se vedea Anexa 9.

Feriți-vă de erorile frecvente:

Figura 4 – Racordul de evacuare a condensului corect și incorect
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Orice manipulare necores punzătoare a cablajului  care ar putea deteriora unitatea de recuperare aOrice manipulare necores punzătoare a cablajului  care ar putea deteriora unitatea de recuperare a

călduri i  s au răcirea va anula garanția.călduri i  s au răcirea va anula garanția.

Unitatea interioară CoolBreeze es te pres urizată cu azot pentru detectarea convenabilă a eventuale lorUnitatea interioară CoolBreeze es te pres urizată cu azot pentru detectarea convenabilă a eventuale lor

daune cauzate de trans port. Vă rugăm s ă îndepărtați  obiectul  care pres urizează (venti lul) înainte dedaune cauzate de trans port. Vă rugăm s ă îndepărtați  obiectul  care pres urizează (venti lul) înainte de

punerea în funcțiune!punerea în funcțiune!

55..55.  .  Punerea în funcțiunePunerea în funcțiune

Înainte de punerea în funcțiune, este necesar să se verifice dacă ansamblul este complet, echipamentul și debitul conductelor de

aer sunt curate, inserarea direcțională corectă a filtrelor este corectă, funcționalitatea de evacuare a condensului, branșamentul

electric este corect și pregătirea pentru funcționare a tuturor componentelor tehnice ale unității.

E ventuale le  defecte trebuie corectate înainte de punerea în funcțiune!E ventuale le  defecte trebuie corectate înainte de punerea în funcțiune!

Înainte de punerea în funcțiune este necesar să setați:

ieșirile de ventilație pentru niveluri individuale de putere 1 - 5,

coeficientul de viteză al ventilatorului pentru suprapresiune și protecție anti-radon,

debitul de aer nominal (în cazul utilizării sistemului VarioBreeze),

inițializarea noilor filtre.

Setările sunt efectuate de către partenerul de instalare în aplicația MyCOMPANY.
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66.  .  Configurarea unității utilizând BluetoothConfigurarea unității utilizând Bluetooth
Conectarea unități iConectarea unități i

Configurarea se face utilizând Bluetooth și aplicația mobilă MyCOMPANY. Configurarea se face utilizând Bluetooth și aplicația

mobilă MyCOMPANY. Scoateți capacul filtrului, apoi țineți apăsat butonul filter reset (de resetare a filtrului) de pe PCB pentru a

activa Bluetooth. Butonul trebuie apăsat până când lumina de fundal LED de pe capacul frontal devine albastră. În caz contrar,

repetați procedura. Apăsare scurtă = inițializare filtru; apăsare lungă = conexiune Bluetooth. Configurarea este salvată direct în

unitate.

Când butonul este apăsat mai mult de 15 secunde, LED-ul indicator se aprinde violet. Când butonul este eliberat, unitatea revine la

setările din fabrică și va trebui configurată din nou. Dacă ați activat această stare din greșeală, nu eliberați și țineți apăsat butonul.

Unitatea trece la verde și puteți elibera abia apoi butonul, fără a reveni la setările din fabrică.
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Figura 5 – Buton conexiune Bluetooth

As igurați-vă că exis tă fi l tre  noi  curate introdus e în unitate.As igurați-vă că exis tă fi l tre  noi  curate introdus e în unitate.  Puteți „Continua“„Continua“  la pasul următor.

Faceți clic pe pictograma meniului din stânga sus și alegeți "Connect to device""Connect to device"  (Conectare la dispozitiv), faceți clic pe

dispozitivul "Futura""Futura"  și aplicația trece la pasul următor.

 

Figura 6 și 7 – Conectarea prin Bluetooth
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Se afișează următorul mesaj: "Duct s ys tem connected""Duct s ys tem connected"  (sistem conducte conectat) și "Ful ly opened""Ful ly opened"  (deschis

complet), când toate ventilele de ventilație sunt deschise, confirmați mesajul și faceți clic pe „Continue“„Continue“  (continuare).

Figura 8 – Verificarea conectării ventilației

Configurarea adres ei  IPConfigurarea adres ei  IP

Configurarea adresei IP s e execută automat de pe s erverul  DHCPs e execută automat de pe s erverul  DHCP, dar poate fi setată și manual. Pentru a configura

manual adresa IP, trebuie introduși parametrii de conexiune furnizați de administratorul de rețea.

 

Figura 9 – Configurarea automată a conexiunii de rețea, Figura 10 - Configurarea manuală a conexiunii de rețea
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Pierderea de pres iune - anal iza dis tribuție i  aeruluiPierderea de pres iune - anal iza dis tribuție i  aerului

Fiecare sistem de conducte de ventilație are proprietățile sale termodinamice unice, prin urmare aplicația MyCOMPANY conține

funcția „Air distribution analysis” (Analiza distribuției aerului). Un algoritm calculează debitul de aer și pierderile de presiune

pentru fiecare nivel individual de ventilație (alimentare și extragere separat) pentru sistemul de conducte dat.

 

Figura 11 – Setarea volumului nominal de aer, Figura 12 - Analiza în curs

Setați volumul nominal de aer dorit și atingeți săgeata din colțul din dreapta jos pentru a rula analiza. Funcția va calcula debitul

maxim de aer disponibil pentru fiecare dintre cele cinci niveluri de ventilație în funcție de aspectul real al sistemului de conducte

(diametre, lungimi, orificii de aerisire, tee). Unitatea va calcula, de asemenea, pierderea de presiune a sistemului de conducte.

Acest proces este complet automat.

Analiza distribuției aerului include și calibrarea filtrului.

  

Figura 13 – Debitul maxim de aer posibil calculat, Figura 14 - Echilibrarea nivelurilor de ventilație, Figura 15 - Setarea volumelor de

aer pentru nivelurile de ventilație individuale

Puteți seta și echilibra manual volumul de aer pentru fiecare nivel de ventilație în această secțiune a meniului (a se vedea Fig. 13,
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14, 15). Pierderea de presiune a fiecărui nivel de ventilație este o valoare numai pentru citire. Când volumul de aer pentru un nivel

de ventilație este modificat, Futura recalculează pierderea de presiune pentru acest nivel de ventilație.

Când funcțiile Overpressure (suprapresiune) sau Radon Protection (protecție Radon) sunt activate (doar una dintre ele poate fi

activă odată), factorul de putere al ventilatorului se schimbă. Factorul este setat ca procent.

E xemplu:E xemplu:  Suprapresiunea este setată la 120% - aceasta înseamnă că ventilatorul de alimentare funcționează la 120% din viteza

extrasă a ventilatorului.

Debitul  nominal  de aer al  unei  zoneDebitul  nominal  de aer al  unei  zone

La instalarea sistemului VarioBreeze este necesară setarea debitului nominal de aer pentru fiecare zonă.

Figura 16 – Setarea debitului nominal de aer al unei zone

Utilizați aplicația pentru a seta debitul de aer necesar al fiecărei zone de alimentare în cazul unui debit nominal. Rapoartele de flux

de aer rezultate între zonele individuale vor fi apoi aplicate și altor valori ale fluxului de aer.

Aplicația arată lista zonelor și adresele acestora (vezi anexa 8). Valoarea din paranteze de lângă valoarea debitului de aer

reprezintă numărul de supape instalate în zonă.

Atingerea unei zone des chide s etări le  pentru fluxul  de aer. Simultan, s e  aprind indicatoarele  LE D de peAtingerea unei zone des chide s etări le  pentru fluxul  de aer. Simultan, s e  aprind indicatoarele  LE D de pe

s upapele cores punzătoare, panoul de control  Alfa ș i  butonul VarioBreeze.s upapele cores punzătoare, panoul de control  Alfa ș i  butonul VarioBreeze.

Configurarea al imentări iConfigurarea al imentări i

Debitul nominal de aer trebuie alocat zonelor individuale. Sistemul vă oferă alocarea implicită a fluxului de aer pentru fiecare zonă.

Această valoare poate fi ajustată manual. Apoi valoarea introdusă este salvată, blocată și debitele de aer din zonele rămase sunt

recalculate, astfel încât suma totală se potrivește cu debitul de aer nominal. Zona blocată este marcată cu verde. Dacă trebuie să

reconfigurați fluxul de aer al unei zone blocate, atingeți simbolul de deblocare și ajustați valoarea.

Configurarea extracție iConfigurarea extracție i

Configurarea extracției vă permite să reduceți cantitatea de aer extrasă la valoarea nominală necesară, de exemplu în cazul unei

zone cu pierderi reduse de presiune, cum ar fi camera tehnică. Dacă cantitatea de aer nu trebuie limitată, vă recomandăm să

utilizați setarea MAX.
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77.  .  Înregistrarea onlineÎnregistrarea online
La înregistrare, unitatea trebuie s ă fie  conectată la internetunitatea trebuie s ă fie  conectată la internet. Când unitatea este pornită, se conectează la serverul presetat

și menține o conexiune permanentă.

Figura 17 – Cheia de înregistrare

Conectați-vă la MyCOMPANY, rulați înregistrarea dispozitivului și introduceți cheia de înregis trare a unități icheia de înregis trare a unități i  fie manual,

fie scanând codul de bare folosind camera din aplicație. Apoi, introduceți opțional „Service Name” (Denumire service), adresa

de e-mail a clientului și fusul orar. Atingeți „SEND” (TRIMITE) pentru a trimite înregistrarea și a finaliza procesul.

Asigurați-vă că "Location s ervices "  (Servici i  de local izare) s unt activate"Location s ervices "  (Servici i  de local izare) s unt activate  la instalarea unei noi unități!

Dacă unitatea nu este online, următorul ecran va fi afișat și următorul medaj va trebui confirmat.

  

Figura 18 – – Introducerea cheii de înregistrare, Figura 19 - Înregistrarea dispozitivului, Figura 20 - Confirmarea altor parametri
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88.  .  Ventilația cameră cu cameră (sistem de zonare)Ventilația cameră cu cameră (sistem de zonare)

Max. 8 1 1–4

Max. 8 1–40–2

Figura 21 – Combinații de zone posibile

Imaginea de mai sus arată numărul de panouri de comandă, supape (valve) și butoane care pot fi utilizate pentru fiecare zonă.

La configurarea zonelor, fiecare zonă individuală trebuie să aibă un panou de comandă, o valvă și un buton configurate folosind un

comutator DIP.
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88..11.  .  Configurarea comutatorului DIP al panoului de comandă AlfaConfigurarea comutatorului DIP al panoului de comandă Alfa

Mai întâi, setați numărul zonei (1 - 8) pe comutatorul DIP. Folosiți doar primele tre i  comutatoareprimele tre i  comutatoare  de pe DIP pentru a seta

numărul zonei! Vedeți imaginea de mai jos pentru fiecare număr de zonă (1 - 8) și poziția corespunzătoare a comutatoarelor nr. 1 -

3. Utilizați comutatorul nr. 6 pentru a seta utilizarea rezistorului de terminare: setați comutatorul în poziția ON când utilizați un

rezistor de terminare.

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

Figura 22 – Setarea numărului zonei pe comutatorul DIP al panoului de comandă Alfa

88..22.  .  Configurarea unui comutator de valve DIPConfigurarea unui comutator de valve DIP

În al doilea rând, este necesar să configurați un comutator de valve DIP (dacă utilizați mai multe valve într-o zonă, configurați

comutatorul DIP pe fiecare dintre valve). Folosiți comutatoarele nr. 1 - 3 pentru a seta numărul zonei, comutatoarele nr. 4 - 5

pentru a seta adresa supapei și comutatorul nr. 6 pentru a seta alimentarea/extragerea aerului. Pentru alimentarea cu aer, setați

comutatorul în poziția OFF, pentru extragerea aerului, setați comutatorul în poziția ON.

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

① ①

②

③

④

# 1–8 #

Figura 23 – Setarea unui comutator de valve DIP
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88..33.  .  Configurarea unui comutator cu buton de extragere DIPConfigurarea unui comutator cu buton de extragere DIP

În al treilea rând, este necesar să configurați comutatorul DIP cu buton de extragere. Folosiți întrerupătoarele nr. 1 - 3 pentru a seta

numărul zonei, comutatorul nr. 4 pentru a seta adresa butonului (1 sau 2) și comutatorul nr. 5 pentru a seta modul butonului

(consultați mai jos pentru detalii). Comutatorul nr. 6 servește pentru utilizarea opțională a unui rezistor de terminare. În cazul în

care este utilizat un rezistor, setați comutatorul în poziția ON.

Comutatorul nr. 5 - configurare mod buton: butonul de extragere poate servi fie ca un comutator, fie ca buton pentru a porni

funcția Boost. Când comutatorul este setat în poziția OFF, acesta funcționează ca un buton, când este setat în poziția ON,

funcționează ca un comutator. Înseamnă că, dacă comutatorul nr.5 de pe DIP este în poziția OFF, apăsând butonul de extragere se

va activa funcția Boost, care va rula pentru o perioadă de timp stabilită și se va opri automat. Această configurație poate fi utilizată

de exemplu într-o baie. Dacă comutatorul nr.5 de pe DIP este setat pe poziția ON, butonul de extragere va funcționa ca un

comutator - la apăsare, Boost va rula până când butonul de extragere este apăsat din nou pentru ca Boost să fie oprit. Această

configurație poate fi utilizată pentru o hota de bucătărie

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

①

②

# 1–8

Figura 24 – Setarea unui comutator DIP cu buton

Când configurați  zone individuale, acordați  atenție  poziți i lor corecte ale  comutatoarelor. De exempluCând configurați  zone individuale, acordați  atenție  poziți i lor corecte ale  comutatoarelor. De exemplu

la configurarea zonei nr. 5, aceas tă zonă (adică combinația de comutatoare DIP cores punzătoare)la configurarea zonei nr. 5, aceas tă zonă (adică combinația de comutatoare DIP cores punzătoare)

trebuie s etată pe panoul de comandă ș i  pe valvă (ș i , dacă es te cazul, pe butonul de extragere). Apoi,trebuie s etată pe panoul de comandă ș i  pe valvă (ș i , dacă es te cazul, pe butonul de extragere). Apoi,

unitatea împerechează automat toate componentele  pe baza configurație i  lor identice aunitatea împerechează automat toate componentele  pe baza configurație i  lor identice a

comutatorului  DIP. comutatorului  DIP. Configurația de extragere/al imentare es te s etată de comutatorul  nr. 6  din DIP peConfigurația de extragere/al imentare es te s etată de comutatorul  nr. 6  din DIP pe

o valvă (a s e vedea Fig. 2 3). Dacă exis tă mai multe  valve într-o zonă, fiecare valvă trebuie s ă aibăo valvă (a s e vedea Fig. 2 3). Dacă exis tă mai multe  valve într-o zonă, fiecare valvă trebuie s ă aibă

propria adres ă unică configurată. În cazul  a tre i  valve pe zonă, adres ele  lor pot fi  s etate ca 1, 2 , 3 s aupropria adres ă unică configurată. În cazul  a tre i  valve pe zonă, adres ele  lor pot fi  s etate ca 1, 2 , 3 s au

2 , 3, 4 s au 1, 3, 4  - dar fiecare adres ă trebuie s ă fie  unică!2 , 3, 4  s au 1, 3, 4  - dar fiecare adres ă trebuie s ă fie  unică!
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88..44.  .  Configurarea zonei de alimentareConfigurarea zonei de alimentare

Prima coloană arată cum să setați numărul zonei pe un panou de comandă Alfa folosind un comutator DIP (comutatoarele nr.

1-3). Se arată combinația pentru zona 5.

Următoarele două coloane arată cum să setați adresele valvelor (comutatoarele nr. 4 și 5) și zona de alimentare (comutatorul

nr. 6) pe un comutator DIP de valve.

⑤

①

②

# 5 #

Figura 25 – Exemplu de configurare a unei zone de aprovizionare: zona nr. 5, două valve, alimentare

88..55.  .  Configurarea zonei de extragereConfigurarea zonei de extragere

Tabelul  nr. 1Tabelul  nr. 1  – comutator DIP de valve

Prima coloană arată cum să setați adresele valvelor (valvele 1, 2, 3) folosind comutatoarele nr. 4 și 5.

A doua coloană arată cum să setați zona de extragere folosind comutatorul nr. 6.

①

②

#

③

①

②

③

Figura 26 – Exemplu de configurare a unei zone de extragere: zona unu, trei valve, extragere



JABLOTRON FUTURA MANUAL DE INSTALARE

21/45 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

Tabelul  nr. 2Tabelul  nr. 2  – comutator DIP cu buton

Primele tre i  comutatoare trebuie s etate pentru zona cores punzătoare (zona afiș ată nr. 1, la fe l  ca înPrimele tre i  comutatoare trebuie s etate pentru zona cores punzătoare (zona afiș ată nr. 1, la fe l  ca în

Fig. 2 5).Fig. 2 5).

Prima coloană (comutatorul nr. 4) arată adresa butonului.

A doua coloană (comutatorul nr. 5) arată că butonul este setat ca un comutatorcomutator (switch) (ON până când este apăsat din nou).

Cea de-a treia coloană (comutatorul nr. 6) permite utilizarea unui rezistor de terminare.

①

②

①

②

①

②

# 2

Figura 27 – Exemplu de configurare a butonului: două butoane, modul **comutator**, rezistența de terminare activată
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99.  .  Conectarea BMSConectarea BMS
Modbus  TCPModbus  TCP - Vă permite să controlați performanța unității, inclusiv activarea funcțiilor utilizatorului și monitorizarea stării

actuale a unității. Unitatea este conectată la Modbus prin adresa IP curentă, portul 502. Descrierea detaliată a registrelor poate

fi furnizată de la producător la cerere.

Intrare analogică IN1 ș i  IN2  (0 - 10 V)Intrare analogică IN1 ș i  IN2  (0 - 10 V)  - Este folosit pentru a controla puterea unității în modul automat. Este posibil să

setați o dependență liniară a ieșirii unității pe baza tensiunii de intrare. Tensiunea de intrare variază de la 0 la 10 V. Notă:Notă:

Unele sisteme nu pot alimenta tensiunea de la 0 V. În acest caz, vă recomandăm să setați dependența liniară începând de la 1

V (a se vedea Fig. 29). Cu toate acestea, această setare nu va opri sistemul în totalitate! Nivelul minim de putere la 0 V de

tensiune de intrare corespunde 1% din putere, care este de aproximativ 65 m³/h pentru dimensiunea M și aproximativ 110

m³/h pentru dimensiunea L.

Dacă este necesar să integrați Futura într-un sistem superior de control la domiciliu, acest lucru poate fi realizat prin intermediul

comunicării Modbus TCP. În acest caz, serviciul de asistență tehnică JLT vă va oferi specificații ale registrelor Modbus TCP la

cererea dvs.

Conectați-vă la aplicația MyCOMPANY și conectați-vă la dispozitivul pe care doriți să îl configurați, apoi apăsați pe pictograma

de setări din meniul din dreapta sus.

Figura 28 – Meniu setări

Selectați controlul intrării analogice și mergeți la "Analog input s etting""Analog input s etting"  (Setare intrare analogică). Aici puteți seta

dependența dorită folosind filele glisante de pe curbă. Controlul  analogic es te s uperior s enzori lor de COControlul  analogic es te s uperior s enzori lor de CO22

 

Figura 29 – Configurarea intrării digitale, Figura 30 - Configurarea curbei de intrare analogică
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1010.  .  Conexiune, schimb de informații și funcții cu cazanulConexiune, schimb de informații și funcții cu cazanul
VoltaVolta
În cazul instalării în comun a unității de ventilație cu centrala electrică Volta (sau centrala pe gaz Aura), conectarea este posibilă

printr-un bus RS-485. Schema de cablare pentru centrala Volta este prezentată în Fig. 31. La conectarea centralei Aura este necesar

să se folosească un izolator galvanic al bus-ului RS-485; schema electrică este prezentată în Fig. 32. Fiecare centrală poate avea

până la cinci unități de ventilație conectate la ea, fiecare fiind alocată unui circuit de încălzire. Unitatea de ventilație este alocată

unui circuit de încălzire prin setarea registrului cfg_heating_circuit (1 - 5)cfg_heating_circuit (1 - 5)  fie în aplicația mobilă MySERVICE, fie la cererea

suportului tehnic JLT. Izolatorul galvanic pentru centrala Aura poate fi comandat ca accesoriu optional.
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Figura 31 – Conexiune Volta RS-485

XX 22 XX 33 XX 44 XX 55 XX 66
TT11

GG
NN

DD

XX 11

AA
++

BB
-- AA
++

GG
NN

DD

++
22

44
VV

GG
NN

DD

NN
TTCC

LLEE
DD

BB
SS
TT

GG
NN

DD

AA
AA

AA
AA

BB
-- IN

1
IN

1

IN
2

IN
2

Fu tu r aFu tu r a

AuraAura

R S- 4 8 5R S- 4 8 5

Isol a torIsol a tor

R ep ea terR ep ea ter

GG
NN

DD

AA
++

BB
--

BB
-- AA
++

GG
NN

DD

++
22

44
VV

Figura 32 – Conexiune Aura RS-485/figcaption>
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În cazul în care panoul de comandă Alfa este conectat la unitatea de recuperare a căldurii, următoarele informații operaționale

sunt afișate pe panoul de comandă:

începerea încălzirii în circuitul de încălzire

valoarea de referință a temperaturii circuitului de încălzire

modul de încălzire setat (modul manual, programat, modul vacanță)

starea conexiunii în cloud (simbolul „Cloud” este afișat în cazul în care atât unitatea de recuperare a căldurii, cât și cazanul

sunt conectate)

temperatura apei de încălzire (dacă este disponibilă)

temperatura exterioară

alerte eroare boiler

În cazul în care CoolBreezeCoolBreeze  este conectat la sistem și cazanul trece din modul „AUTO” în modul „COLD”, CoolBreeze trece

automat în modul încălzire. În cazul în care cazanul se încălzește și modul de răcire CoolBreeze este activat, este afișată alerta de

eroare de Simultaneous  heating and cool ingSimultaneous  heating and cool ing (încălzire și răcire simultană). În caz de funcționare comună, panoul de

comandă montat pe perete al cazanului nu trebuie instalat în camera de referință, deoarece informațiile despre temperatură sunt

ignorate de cazan; unitatea de recuperare a căldurii oferă cazanului informații despre temperatura medie de la toate panourile de

comandă din casă. În acest caz, panoul de comandă al cazanului trebuie instalat cât mai aproape de cazan pentru o deservire

convenabilă.
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1111.  .  Funcția de oprire în caz de urgențăFuncția de oprire în caz de urgență
Funcția de oprire în caz de urgență este integrată în funcțiile unității. Această funcție este utilizată pentru oprirea imediată a

unității în situații de urgență (incendiu, alarmă etc.). Oprirea de urgență este atribuită intrărilor externe ca un contact fără potențial

și în MyCOMPANY este atribuită intrării selectate - vezi imaginile de mai jos. Nu este necesară nicio configurație suplimentară

pentru intrarea de oprire de urgență. Activarea funcției deconectează contactul. Când oprirea de urgență este dezactivată,

contactul este din nou conectat. Nu există o durată pentru oprirea de urgență, este controlată direct de intraret.

 

Figurile 33 și 34 – Setarea intrării pentru oprirea de urgență

Când unitatea este într-o stare de oprire de urgență, este afișată o eroare generală atât în lista dispozitivelor, cât și pe afișajul

unității.

 

Figurile 35 și 36 – Starea unității după oprirea de urgență
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1212.  .  Alerte de eroare și soluțiile lorAlerte de eroare și soluțiile lor

Prin des ignul s ău tehnic ș i  de cons trucție , unitatea de recuperare a călduri i  nu es te proiectatăPrin des ignul s ău tehnic ș i  de cons trucție , unitatea de recuperare a călduri i  nu es te proiectată

pentru reparați i  complexe local . Nu toate defecțiuni le  pot fi  reparate la fața locului ! În cazulpentru reparați i  complexe local . Nu toate defecțiuni le  pot fi  reparate la fața locului ! În cazul

defectări i  venti latoarelor s au a s chimbătorului  de căldură, vă rugăm s ă continuați  conform tabeluluidefectări i  venti latoarelor s au a s chimbătorului  de căldură, vă rugăm s ă continuați  conform tabelului

de mai jos . Dacă o eroare pers is tă, contactați  departamentul  nos tru de s ervice.de mai jos . Dacă o eroare pers is tă, contactați  departamentul  nos tru de s ervice.

1212..11.  .  Alerte de eroare la panoul de comandă AlfaAlerte de eroare la panoul de comandă Alfa

Nu mărNu măr

ero areero are
Descri ere ero areDescri ere ero are So l u ți eSo l u ți e

1 Filtre neinițializate Introduceți filtre noi și executați inițializarea

2 Filtre înfundate Înlocuiți filtrele

3 Filtre vechi Înlocuiți filtrele

4 Baterie de rezervă descărcată Înlocuiți bateria de la la placa de bază

5 RPM prea mare - ventilator de alimentare Verificați dacă conductele de alimentare nu sunt blocate

6 RPM prea mare – ventilator de extragere Verificați dacă conductele de extragere nu sunt blocate

9 Temperatura exterioară sub limită -

10
VarioBreeze nu este configurat corect -

alimentare
Verificați setarea zonelor de alimentare ale ventilației VAV

9
VarioBreeze nu este configurat corect -

extracție
Verificați setarea zonelor de alimentare ale ventilației VAV

10 Oprire de urgență Eliminați cauza opririi de urgență

11 Eroare la comunicarea cu SuperBreeze
Verificați bus RS-485 sau schimbați modulul de comunicare

SuperBreeze

12 Eroare SuperBreeze
Verificați starea unităților SuperBreeze interioare și

exterioare

101 Eroare a senzorului ambiental Înlocuiți senzorul ambiental

102 Eroare a senzorului interior Înlocuiți senzorul interior

103 Eroare a senzorului fresh Înlocuiți senzorul fresh

104 Eroare a senzorului de deșeuri Înlocuiți senzorul de deșeuri

105 Eroare a ventilatorului de alimentare Verificați conexiunea cablului ventilatorului de alimentare

106 Eroare a ventilatorului de extragere Verificați conexiunea cablului ventilatorului de extragere

107 Eroare în comunicarea cu schimbătorul Verificați conexiunea cablului schimbătorului

108 Eroare în poziția valvelor schimbătorului Verificați valvele schimbătorului
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Nu mărNu măr

ero areero are

Descri ereDescri ere

ero are/averti smen tero are/averti smen t
So l u ți eSo l u ți e

109 Eroare placă IO Înlocuiți placa IO

110 Ventilator de alimentare blocat Verificați ventilatorul de alimentare

111 Ventilator de extragere blocat Verificați ventilatorul de extragere

112
Eroare de comunicare

CoolBreeze

Verificați conexiunea bus RS-485 sau înlocuiți placa de comandă

CoolBreeze

113
Eroare unitate exterioară

CoolBreeze
Verificați unitatea exterioară CoolBreeze

1212..22.  .  Alerte de eroare ale panoului de comandă montat pe peretAlerte de eroare ale panoului de comandă montat pe peret

Alertele de eroare sunt afișate pe afișajul panoului de comandă cu simbolurile lor desemnate și numerele de eroare respective.

Numerele de eroare sunt indicate în tabelul de mai jos.

Nu măr ero areNu măr ero are Descri ere ero areDescri ere ero are So l u ți eSo l u ți e

Eroare nr. 1 Eroare senzor Înlocuiți senzorul

Eroare nr. 2 Eroare ventilator Verificați conexiunea cablului

Eroare nr. 3 Eroare schimbător de căldură Verificați conexiunea cablului

Eroare nr. 4 Eroare placa I/O Înlocuiți placa I/O

Eroare nr. 5-9 Nespecificat

1212..33.  .  Revenire la setările impliciteRevenire la setările implicite

Dacă este necesar, unitatea de recuperare a căldurii poate fi resetată la setările implicite (din fabrică). Pentru a activa resetarea,

apăsați și țineți apăsat butonul de schimbare a filtrului timp de cel puțin 15 secunde. Starea este indicată de lumina de fundal cu

LED-uri violet. După eliberarea butonului, se efectuează următoarele:

configurarea și setările utilizatorului sunt șterse

sunt setate valorile implicite

procesorul de comandă este resetat

Unitatea trebuie reconfigurată după o resetare.
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Figura 37 – Inițializarea filtrului - țineți apăsat timp de 15 secunde, apoi eliberați
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1313.  .  ÎntreținereÎntreținere
Întreținerea de bază a unității de recuperare a căldurii constă în înlocuirea regulată a filtrului și verificarea scurgerii condensului.

Înlocuirea regulată a filtrului efectuată o dată la 2 - 6 luni (în funcție de calitatea aerului local în aer liber) este esențială pentru

funcționarea corectă și fără probleme a unității de recuperare a căldurii. Verificați scurgerea condensului cel puțin o dată pe an și

îndepărtați murdăria.

Vă recomandăm s ă verificați  conductele  de al imentare ș i  de evacuare ale  unități i  (cutie  de fațadă,Vă recomandăm s ă verificați  conductele  de al imentare ș i  de evacuare ale  unități i  (cutie  de fațadă,

rețea etc.) ce l  puțin o dată pe an (s au mai frecvent în funcție  de cal itatea aerului  local  în aer l iber).rețea etc.) ce l  puțin o dată pe an (s au mai frecvent în funcție  de cal itatea aerului  local  în aer l iber).

Vă rugăm s ă vă as igurați  că unitatea es te deconectată de la rețeaua e lectrică înainte de a continuaVă rugăm s ă vă as igurați  că unitatea es te deconectată de la rețeaua e lectrică înainte de a continua

cu întreținerea.cu întreținerea.

Pentru a îndeplini condițiile de garanție  de cinci  anigaranție  de cinci  ani , este necesar să efectuați o inspecție anuală de service regulată. În timpul

inspecției este important să efectuați următoarele sarcini:

Sarc i n i  i n d i v i du al e de serv i ce î n  i n specți e și  descri eri l e l o rSarc i n i  i n d i v i du al e de serv i ce î n  i n specți e și  descri eri l e l o r

Funcționalitatea înainte de

inspecție

- verificați dacă unitatea funcționează și ce mod este setat 

- opriți unitatea de la panoul de control sau prin intermediul aplicației MyJABLOTRON 

- deconectați de la rețeaua electrică

Starea schimbătorului de

căldură

- scoateți capacul frontal (2 × șurub) 

- demontați dopurile filtrului și scoateți-le

- scoateți dopurile A, B, C, D cu o spatulă cu lățimea minimă de 5 cm (2 in)) 

- verificați vizual schimbătorul de căldură

- curățați prima jumătate a șinelor supapelor cu o cârpă curată și uscată 

- conectați, așteptați trecerea supapelor, deconectați din nou 

- curățați a doua jumătate a șinelor supapei, conectați 

- verificați funcționarea dispozitivelor de acționare și deplasarea tuturor supapelor până la

pozițiile lor finale 

- folosiți un aspirator pentru a curăța praful sau murdăria rămasă

Inspecția cablajului

- verificați etanșeitatea contactelor 

- conectați 

- verificați conectarea și funcționarea panourilor de comandăs 

- verificați funcționalitatea tuturor butoanelor și a altor periferice

Scurgerea condensuluin
- curățați scurgerea 

- dacă este necesar, clătiți opțional cu apă curată și umpleți captorul de mirosuri cu apă

Sistemul de țevi

- verificați dacă cutia de fațadă este curată 

- verificați alimentarea exterioară și conductele de evacuare 

- verificați conectarea amortizoarelor de zgomot la unitate și la cutiile de distribuție 

- verificați racordul conductei flexi la cutiile de distribuție

Înfundarea filtrului

- verificați înfundarea filtrului în %

- dacă este necesar, schimbați filtrele și executați inițializarea

- oferiți clientului posibilitatea să vă ocupați de furnizarea anuală de filtre 

Reglarea debitului de aer

- reglarea supapelor de control 

- verificați blocarea în poziția setată 

- verificați setările elementelor de distribuție 

- parcurgeți setările împreună cu clientul și, în cazul în care acesta are cerințe de ajustări,

reglați setările în consecință



JABLOTRON FUTURA MANUAL DE INSTALARE

29/45 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

1414.  .  AnexeAnexe

1414..11.  .  Anexa 1 – Structura unitățiiAnexa 1 – Structura unității

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A - Aer exterior B - Aer uzat C - Aer furnizat

D - Aer extras

Des criere:Des criere:

1 - filtru aer exterior 

2 - Terminal

3 - Placa principală

4 - Bypass servo

5 -Senzor de aer uzat T & RHr

6 - Servo circulare

7 - Senzor de aer exterior & RH 

8 - Placă IO

9 - Filtru pentru aer extras

10 - Alimentare rețea și siguranță 

11 - Placa de alimentare

12 - Alimentare electrică

13 - Senzor de aer alimentare T & H

14 - Senzor de aer extragere T & RH

15 - Post-încălzire confortabilă 

16 - Scurgere condens
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1414..22.  .  Anexa 2 – Silențiator SonotexAnexa 2 – Silențiator Sonotex

Caracteris ticiCaracteris tici

Furtun flexibil, izolat, compus din mai multe straturi de țesătură din polipropilenă, izolat termic și acustic cu vată de sticlă cu folie.

Sonotex poate fi conectat la prize ovale și rotunde și utilizat în sistemele de aer condiționat și ventilație.

>

Parametri  tehniciParametri  tehnici

Grosimea izolației 25 mm (1 in); R = 0.65 [m²K/W]

Temperatură minimă -30°C

Temperatură maximă +140°C

Presiunea de operare -188 până la +2500 Pa

Viteza maximă de operare 25 m/s

Raza de îndoire 82 - 406 mm

Linie de producție standard ∅ D 150 mm

Lungime standard 10 m

Atenuarea zgomotului în conducte (dB) pentru conducte de 1 m și 3 m. Precizia de măsurare în benzile cu octave mai mici este de

2 dB, în benzile cu octave superioare de 1 dB.

Di ametru  (mm)Di ametru  (mm) Lu n gi me (m)Lu n gi me (m) Frecven ță (Hz)Frecven ță (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

150 1 10.9 29.7 30.1 29.0 38.3 34.6

180 3 29.0 36.8 32.6 32.7 40.8 43.4
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1414..33.  .  Anexa 3 - Schema de conexiuniAnexa 3 - Schema de conexiuni

3a: Schema de conexiuni interne pentru Futura
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1 - Alimentare electrică 24 V

2 - Schimbător căldură

3 - Ventilator alimentare

4 - Ventilator extragere

5 - Servo uscare

6 - Senzor aer exterior

7 - Servo Bypass

8 - Senzor aer uzat

9 - Senzor aer proaspăt

10 - Senzor extragere

11 - Încălzire 350 W

In
/O

ut

23
0 

V 
A

C

5544

22

33

11

3b: Schema de conexiuni CoolBreeze

Unitate exterioară

1 - CoolBreeze

2 - Senzor aer extragere T-RH

4 - Evaporator

5 - Senzor evaporator NTC

Culorile firelor RS-485:

+24V - galben

A+ - maro

B- - alb

GND - verde
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1414..44.  .  Anexa 4 – Conectori placă de controlAnexa 4 – Conectori placă de control

Des crierea conectorulor plăci i  de controlDes crierea conectorulor plăci i  de control

X1 - Conexiune LAN

X2 - Bus RS-485, neutilizat în prezent; GND: împământare comună; B-: fir de date; A +: fir de date

X3 - Bus RS-485 pentru conectarea driverelor, senzorilor de CO2 și CoolBreeze; GND: împământare comună; B-: fir de date; A

+: fir de date; +24 V: sursă de alimentare

X4 - temperatură exterioară NTC 10 k termistor; GND: împământare comună; NTC: senzor de temperatură

X5 - conexiune de intrare și ieșire; LED: ieșire pentru indicarea amplificării LED +24 V/20 mA max .; BST: buton boost; IN2, IN1:

intrare analogică 0 - 10V sau intrare digitală pentru contact fără potențial împotriva GND; GND: împământare comună

X6 - Conexiune bus- AA

T1 - Buton

Apăsați scurt - inițializare filtru nou

Apăsați și țineți apăsat - activarea modului de service Bluetooth

Tipuri  de conectoriT ipuri  de conectori

X1 – RJ45

X2 – Phoenix Contact MSTB 2.5/3-ST-5.08

X3 – Phoenix Contact MSTB 2.5/4-ST-5.08

X4 – Phoenix Contact MSTB 2.5/2-ST-5.08

X5 – Phoenix Contact MSTB 2.5/5-ST-5.08

X6 - Phoenix Contact MSTB 2.5/2-ST-5.08
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1414..55.  .  Anexa 5 – Conectarea unitățiiAnexa 5 – Conectarea unității

Capacitatea conexiuni i  componentelor:Capacitatea conexiuni i  componentelor:

1. Panou de comandă Alfa, 1 - 8 bucăți

2. VarioBreeze buton de ventilație cameră cu cameră, 1 - 16 bucăți

3. Senzor CO2, 1 - 8 bucăți

4. VarioBreeze – supapă ventilație cameră cu cameră, 1 - 64 bucăți

5. Senzor de temperatură exterioară NTC

6. Intrări și ieșiri

14.5.1.  Exemple de conexiuni de intrare IN1 și IN2

Exemplu de conexiune de intrare analogică pentru *boost, suprapresiune, circulare*.
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La intrare este conectat un contact permanent fără potențial. Modurile sunt activate prin conectarea contactului.

Exemplu de conexiune de intrare analogică pentru *oprire de urgență*.

Modul este activat prin deconectarea contactului. Conectarea contactului dezactivează modul.

Exemplu de conexiune de intrare analogică 0 - 10 V.

Este posibil să setați o dependență liniară a ieșirii unității pe baza tensiunii de intrare (0 - 10 V). Consultați capitolul

"Conectarea BMS"."Conectarea BMS".
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1414..66.  .  Anexa 6 - Conectarea panourilor de comandă și a senzorilor COAnexa 6 - Conectarea panourilor de comandă și a senzorilor CO22

Panoul de comandă Alfa poate fi  conectat prin bus  RS-485 s au bus  AA. Nu conectați  niciodată ambelePanoul de comandă Alfa poate fi  conectat prin bus  RS-485 s au bus  AA. Nu conectați  niciodată ambele

bus uri  s imultan, deoarece aces t lucru va provoca daune ireparabi le  s is temului !bus uri  s imultan, deoarece aces t lucru va provoca daune ireparabi le  s is temului !

14.6.1.  Conectarea panoului de comandă Alfa prin bus RS-485

A LFAA LFA

I N / O U TI N / O U T

1 ... NTC

2 ... NTC

3 ... nefolosit

4 ... nefolosit

5 ... RS485 B-

6 ... RS485 A+

7 ... GND

8 ... 24 VDC

14.6.2.  Conectarea panoului de comandă Alfa prin BUS AA

Un s ingur panou de comandă poate fi  conectat la BUS AA! Când s unt conectate, ambele fire  s unt uti l izateUn s ingur panou de comandă poate fi  conectat la BUS AA! Când s unt conectate, ambele fire  s unt uti l izate

pentru date ș i  al imentare. Polaritatea nu contează!pentru date ș i  al imentare. Polaritatea nu contează!

IN/OUT

A LFAA LFA

1 ... NTC

2 ... NTC

3 ... AA Bus

4 ... AA Bus

5 ... nefolosit

6 ... nefolosit

7 ... nefolosit

8 ... nefolosit

14.6.3.  Conectarea unui panou de comandă montat pe perete cu senzor CO2 sau senzor CO2 separat
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1...nefolosit

2...nefolosit 3...B-

4...A+

5...nefolosit

6...GND

7...+24V

8...nefolosit

9...nefolosit
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1414..77.  .  Anexa 7 - Setarea adreselor Modbus RTU ale panourilor deAnexa 7 - Setarea adreselor Modbus RTU ale panourilor de
comandă și senzorilor COcomandă și senzorilor CO22

14.7.1.  Panoul de comandă Alfa

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

① 1,2,3 - OFF

1 - ON
2,3 - OFF

2 - ON
1,3 - OFF

1,2 - ON
3 - OFF

3 - ON
1,2 - OFF

1,3 - ON
2 - OFF

2,3 - ON
1 - OFF

1,2,3 - ON

14.7.2.  Panou de comandă montat pe perete cu senzor CO2 sau senzor CO2 separat

Asigurați-vă că activați întotdeauna (prin comutatorul DIP) un rezistor de terminare la ultimul dispozitiv (panoul de comandă sau

senzor) din linie! Activați întotdeauna rezistorul pe un singur dispozitiv! Al doilea rezistor de terminare este conectat la Futura.
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1414..88.  .  Anexa 8 - Ventilație cameră cu cameră (sistem de zonare) -Anexa 8 - Ventilație cameră cu cameră (sistem de zonare) -
Combinații de setare DIPCombinații de setare DIP

Următorul grafic indică toate combinațiile posibile de comutatoare DIP ale panoului de control, comutatoare DIP ale senzorului

CO2 și comutatoare DIP ale supapei pentru max. 8 zone de alimentare cu aer. Combinațiile de comutatoare DIP dintre panoul de

control și senzorul CO2 sunt menționate în coloanele 2-4. Setările comutatorului DIP ale supapei sunt menționate în coloanele 5-

8 în funcție de numărul real de supape din zona dată.

Zone de al imentareZone de al imentare

Zo n ăZo n ă Al faAl fa

Pan o u  dePan o u  de

co man dă mo n tatco man dă mo n tat

pe peretepe perete

Sen zo rSen zo r

COCO 22
Val vă 1Val vă 1 Val vă 2Val vă 2 Val vă 3Val vă 3 Val vă 4Val vă 4

1

2

3

4 ---

5 ---

6 ---

7 ---

8 ---
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Următorul grafic indică toate combinațiile posibile de comutatoare DIP de supape și comutatoare DIP cu buton boost pentru max.

8 zone de ventilație. Combinațiile de comutatoare DIP de supape sunt indicate în coloanele 2-5 în funcție de numărul real de

supape din zona dată. Combinațiile de comutatoare DIP ale butonului Boost sunt indicate în coloanele 6-7. Configurația butonului

boost pentru hota de bucătărie apare în coloanele 8-9.

Zone de extragereZone de extragere

Zo n ăZo n ă Val vă 1Val vă 1 Val vă 2Val vă 2 Val vă 3Val vă 3 Val vă 4Val vă 4
Bu to nBu to n

Bo o st 1Bo o st 1

Bu to nBu to n

Bo o st 2Bo o st 2

Ho tă deHo tă de

bu cătări ebu cătări e

11

Ho tă deHo tă de

bu cătări ebu cătări e

22

1

2

3

4

5

6

7

8

Trebuie s ă exis te  cel  puțin o zonă care s ă conțină butonul de boos t în cadrul  s is temului  VarioBreeze.Trebuie s ă exis te  cel  puțin o zonă care s ă conțină butonul de boos t în cadrul  s is temului  VarioBreeze.

Sunt permis e maximum două butoane pe zonă!Sunt permis e maximum două butoane pe zonă!
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1414..99.  .  Anexa 9 – Fișa produsuluiAnexa 9 – Fișa produsului

(în conformitate cu anexa IV Regulamentul delegat (UE) nr. 1254/2014 al Comisiei)

Den u mi reDen u mi re

Numele furnizorului JABLOTRON JABLOTRON

Identificatorul de model al furnizorului Futura M Futura L

Consum specific de energie (SEC) în kWh/(m2.a) pentru

fiecare zonă climatică aplicabilă și fiecare clasă SEC aplicabilă
A+ A+

Tipologie declarată bidirecțional bidirecțional

Tip de acționare
acționare cu viteză

variabilă

acționare cu viteză

variabilă

Tipul sistemului de recuperare a căldurii recuperativ recuperativ

Eficiența termică a recuperării căldurii 91.8 %* 91.4 %*

Debitul maxim 250 m³/h 350 m³

Putere electrică de intrare a ventilatorului, inclusiv orice

echipament de comandă a motorului la debit maxim și

presiune maximă

230 W 320 W

Nivelul puterii sonore Lwa 46 dBa** 46 dBa**

Debitul de referință 175 m³/h 245 m³/h

Diferența de presiune de referință 50 Pa 50 Pa

SPI 0.34 W/(m³/h) 0.33 W/(m³/h)

Valorile maxime de scurgere interne și externe declarate 2.5 %/2.5 % 2.5 %/2.5 %

Poziția și descrierea avertismentului pentru filtrul vizual

Manual de utilizare Capitolul 5.3: Filtre și înlocuirea

filtrelor, Manual de instalare Capitolul 13: Întreținere,

indicație LED pe capacul frontal al unității, avertizare pe

afișajul panoului de comandă, avertizare în

MyJABLOTRON

Adresa de internet pentru instrucțiuni de pre/dezasamblare JABLOTRONLT.COM JABLOTRONLT.COM

Consumul anual de energie electrică (AEC) (în kWh

electricitate/an) („mediu“, „cald“, „rece“) la debitul de

referință

2.26/1.81/7.63 2.20/1.75/7.57

Încălzirea anuală economisită (AHS) (în kWh energie

primară/an) pentru fiecare tip de climat („mediu“, „cald“,

„rece“) la debitul de referință

47/92/21 47/92/21
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1414..1010.  .  Anexa 10 – Etichete energeticeAnexa 10 – Etichete energetice

2017 1254/2014

46
dB

I

II

3

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Futura

A+

A

B

C

D

E

F

G

A+

250 m /h

 

2017 1254/2014

46
dB

I

II

350 m3/h

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Futura

A+

A

B

C

D

E

F

G

A+

Futura M / Futura L
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1414..1111.  .  Anexa 11 – Desen dimensionatAnexa 11 – Desen dimensionat

Dimens iuni  principale, inclus iv unitatea interioară CoolBreezeDimens iuni  principale, inclus iv unitatea interioară CoolBreeze
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83
0 

91
0

12
74

169 6

73 10

11
0

37
0

111 

247

36
4 

26
0

1

2

3

4

5 6

7
8

9

10

11 12

22
55

33

224477

3322



JABLOTRON FUTURA MANUAL DE INSTALARE

44/45 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

20
0 

18

59

44
4

60 

33 

524

13

14 15 16 17



JABLOTRON FUTURA MANUAL DE INSTALARE

45/45 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

Des en dimens ional  – des criereDes en dimens ional  – des criere

1. Racord de evacuare a condensului de la Futura

2. Canelură (diametru 22 mm) pentru furtunul de condens CoolBreeze

3. Racordul de scurgere a condensului de la CoolBreeze

4. La instalare, păstrați spațiu de cel puțin 330 mm (distanță pentru montarea cotului EPP)

5. Intrare/ieșire agent frigorific pentru CoolBreeze

6. Când instalați CoolBreeze, utilizați o flanșă de la unitatea Futura

7. La instalare, păstrați un spațiu de cel puțin 370 mm pentru racordul de evacuare a condensului

8. Furtun DN 32

9. Sifon HL138 (Futura)

10. Racord canalizare

11. Piesă T HT 32

12. Sifon STY-517-1 (CoolBreeze)

13. La instalare, păstrați spațiu de cel puțin 500 mm pentru schimbarea filtrului

14. Aer ambiental

15. Aer uzat

16. Aer proaspăt

17. Aer interior
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