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

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

recuperarea căldurii și a umidității, filtrează aerul furnizat și ajută la menținerea umidității optime a aerului. Pe timp de vară,

asigură răcirea suplimentară în modul nocturn datorită unui bypass automat integrat.

Înainte de a pune în funcțiune sistemul de recuperare al căldurii, citiți cu atenție acest Manual de utilizare. Acesta vă va oferi

informații despre principiile operaționale ale unității de recuperare a căldurii, designul său structural, modurile, funcțiile,

funcționarea și mentenanța.

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

modalitate de a asigura funcționarea corectă și sigură a sistemului 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.

ORICE MODIFICĂRI REZULTATE DIN DEZVOLTAREA TEHNICĂ SUNT REZERVATE. NE REZERVĂM DREPTUL DE A MODIFICA

CONȚINUTUL MANUALULUI ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

11..11.  .  Simboluri util izateSimboluri util izate

Vă rugăm să acordați o atenție sporită simbolurilor utilizate și în interesul siguranței și 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!

(risc de rănire a utilizatorului sau a personalului de service; risc de deteriorare a unității de

ventilație sau de întrerupere a funcționării și utilizării acesteia)

ATE NȚIE ! E CHIPAME NTE  E LE CTRICE !ATE NȚIE ! E CHIPAME NTE  E LE CTRICE !

DANG E R! PE RICOL! DANG E R! PE RICOL! RISC DE  RĂNIRE  A MÂINII !RISC DE  RĂNIRE  A MÂINII !
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22.  .  Identificare și aplicareIdentificare și aplicare
Unitatea de recuperare a căldurii Futura reprezintă un dispozitiv HVAC cu recuperare de căldură și un control activ al recuperării

umidității. A fost proiectat pentru o ventilație confortabilă și eficientă din punct de vedere energetic a caselor familiale. Unitatea

de recuperare a căldurii asigură ventilația controlată a spațiilor rezidențiale cu un volum de ventilație necesar de 100 - 350 m3

(3530 - 12360 ft3), în intervalul de temperatură a aerului exterior de la -19 ° C la +45 ° C ( -2 ° F până la 113 ° F). Unitatea poate fi

utilizată la nivelul maxim de umiditate relativă interioară de 60 % la temperatura de 22 °C (72 ° F).

Figura 1 – Etichetă de identificare
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33.  .  Instrucțiuni de siguranțăInstrucțiuni de siguranță
Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță incluse în acest Manual de utilizare. Nerespectarea acestora poate duce la

vătămări corporale sau deteriorarea unității de recuperare a căldurii.

Unitatea a fost proiectată și fabricată pentru a asigura ventilație controlată în clădiri și spații rezidențiale.

Unitatea poate fi utilizată numai în scopurile pentru care a fost proiectată și fabricată și pentru care dispune de capacități

tehnice adecvate – în conformitate cu condițiile definite de producător. Proiectarea, construcția și starea tehnică respectă

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 către un tehnician de

service autorizat cu calificări profesionale respective. Un tehnician de service este o persoană cu calificări, experiență și

cunoștințe adecvate cu privire la reglementările, standardele respective, precum și riscurile și pericolele posibile.

Unitatea poate fi utilizată independent numai de persoane apte fizic și mental care au citit și au înțeles în detaliu Manualul de

utilizare. Manualul de utilizare trebuie depozitat într-un loc accesibil.

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

Urmați intervalele de timp pentru înlocuirea regulată a filtrului.

Nu reparați unitatea de recuperare a căldurii! Dacă descoperiți un defect sau o deteriorare contactați imediat un tehnician de

service.

Nu recomandăm oprirea sistemului de recuperare a căldurii pentru perioade îndelungate, nici măcar în absența persoanelor.

Lăsați întotdeauna sistemul să funcționeze la cel mai scăzut nivel de ventilație sau în Modul Automat.

Unitatea nu poate fi utilizată în timp ce există încă lucrări de construcție neterminate 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 pentru șemineu sigilată și o sursă de aer proprie.

Funcționarea în comun cu un șemineu este posibilă numai dacă se respectă reglementările relevante de siguranță și

incendiu. O astfel de funcționare necesită setarea și utilizarea funcției de suprapresiune (vezi funcțiile unității de recuperare a

căldurii).

Sis temul nu trebuie acționat împreună cu un ș emineu des chis  s au cu orice ș emineu fără al imentareSis temul nu trebuie acționat împreună cu un ș emineu des chis  s au cu orice ș emineu fără al imentare

proprie  de aer!proprie  de aer!

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

mentenanță, inclus iv înlocuirea fi l trului !mentenanță, inclus iv înlocuirea fi l trului !

Nu atingeți  s pațiul  cu mâna atunci  când înlocuiți  s pațiul ! E vitați  ris cul  de rănire  a mâini lor!Nu atingeți  s pațiul  cu mâna atunci  când înlocuiți  s pațiul ! E vitați  ris cul  de rănire  a mâini lor!
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44.  .  Principiul de funcționare al recuperării călduriiPrincipiul de funcționare al recuperării căldurii
Sistemul de recuperare a căldurii asigură înlocuirea continuă a aerului uzat cu aer proaspăt și curat. Recuperarea căldurii are loc în

schimbătorul de căldură, unde aerul furnizat primește o parte din căldură și umiditate din aerul extras (în principal din bucătărie,

baie etc.). Prin urmare, aerul proaspăt care curge continuu în interior (sufragerie, camere pentru copii, dormitor pentru oaspeți,

birou etc.) este optimizat termic. Aerul proaspăt este, de asemenea, filtrat înainte de a fi furnizat. Pentru a preveni acumularea de

praf pe lamele ventilatorului, aerul extras este filtrat. Cele două fluxuri de aer sunt separate astfel încât aerul proaspăt și folosit să

nu se amestece.

Un bypass automat care permite răcirea ulterioară în timpul lunilor de vară (în modul nocturn) este integrat în unitatea de

recuperare a căldurii. Deoarece recuperarea căldurii nu este de dorit în timpul verii, canalul de bypass direcționează aerul extras în

afara schimbătorului de căldură și astfel, împiedică încălzirea aerului mai rece din timpul nopții de aerul cald extras.

Figura 2 – Principiul recuperării căldurii



JABLOTRON FUTURA MANUAL DE UTILIZARE

7/31 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

55.  .  Părți structurale ale unității de recuperare a călduriiPărți structurale ale unității de recuperare a căldurii
Unitatea de recuperare a căldurii constă din următoarele părți structurale:

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Figura 3 – Structură unitate

A - Aer exterior

B - Aer uzat

C - Aer furnizat

D - Aer interior

Des criere:Des criere:

1 - Filtru pentru aer exterior

2 - Terminal

3 - Placă de bază

4 - Bypass servo

5 - Senzor T&RH pentru aer uzat

6 - Servo de circulație

7 - Senzor T&RH pentru aer exterior

8 - Placă IO

9 - Filtru de aer extras

10 - Alimentare și siguranță

11 - Placă de alimentare

12 - Sursă de alimentare

13 - Senzor de alimentare cu aer T & RH 

14 - Senzor pentru aer extras T & RH 

15 - Post-încălzire conformă

16 - Scurgere condens
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55..11.  .  Corpul unitățiiCorpul unității

Învelișul exterior al unității de recuperare a căldurii este realizat din plastic durabil. Structura internă este realizată din

polipropilenă monolitică, care servește ca izolație termică și fonică fără punți termice. Orificiile unității de recuperare a căldurii (∅

150 mm) pentru alimentarea cu aer și evacuare sunt situate în partea superioară a acesteia.

55..22.  .  Indicator LEDIndicator LED

Indicatorul LED este amplasat pe capacul frontal al unității. Acesta oferă o indicație vizuală a stării actuale a unității. În timpul

funcționării normale, luminile verzi pulsează la intervale regulate. O modificare a culorii LED indică o notificare de eroare, trebuie

să înlocuiți filtrele sau activarea Bluetooth. Toate indicațiile de culoare sunt descrise în tabelul următor.

Co l o r RGB LEDCo l o r RGB LED Descri ereDescri ere

verde Putere constantă, Mod Automat, Stand-by

Galben Înlocuiți filtrele! Filtrele sunt înfundate!

Roșu Eroare! Defect!

Albastru Bluetooth Activ

Vă rugăm s ă acordați  atenție  modificări lor indicatorului  LE D.Vă rugăm s ă acordați  atenție  modificări lor indicatorului  LE D.

55..33.  .  Filtre și înlocuire filtreFiltre și înlocuire filtre

Unitatea de recuperare a căldurii conține filtre F7 la alimentarea cu aer, precum și la evacuare. Necesitatea înlocuirii filtrelor este

indicată automat. Frecvența recomandată a înlocuirii acestora depinde de calitatea aerului din mediul în care este utilizată unitatea

(1× aprox. 2-6 luni). Filtrarea de bază poate fi suplimentată cu un filtru de carbon opțional, care este introdus direct în unitate sub

filtrul de aer furnizat.

Utilizatorii sunt avertizați cu privire la necesitatea înlocuirii filtrelor prin:

o schimbare a culorii indicatorului LED pe partea frontală a unității (a se vedea tabelul precedent),

o notificare în aplicația mobilă MyJABLOTRON,

o notificare "„Fi ltru""„Fi ltru"  și un simbol de avertizare pe panoul de control

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

Nu folos iți  niciodată unitatea de recuperare a călduri i  fără fi l tre ! Unitatea trebuie oprită în timpulNu folos iți  niciodată unitatea de recuperare a călduri i  fără fi l tre ! Unitatea trebuie oprită în timpul

întrețineri i  ș i  înlocuiri i  fi l trului !întrețineri i  ș i  înlocuiri i  fi l trului !

La înlocuirea filtrelor procedați după cum urmează:

folosiți butonul On (Pornit)/ Off (Oprit) pentru a opri unitatea de recuperare a căldurii,

scoateți capacul din sertarul filtrului și trageți filtrele din sertar,

introduceți un filtru nou în sertar și așezați capacul înapoi la locul său, asigurați-vă că introduceți corect filtrele, respectând

săgețile care indică direcția fluxului de aer!

porniți unitatea de recuperare a căldurii utilizând butonul On (Pornit)/ Off (Oprit)

apăsați butonul de inițializare a filtrului de pe panoul de comandă (vezi fig. 4 - Inițializarea filtrului) sau începeți înlocuirea

filtrului în aplicația MyJABLOTRON.

În ambele s ertare trebuie introdus e fi l tre  noi, iar capacele  fi l tre lor trebuie plas ate înapoi înainte deÎn ambele s ertare trebuie introdus e fi l tre  noi, iar capacele  fi l tre lor trebuie plas ate înapoi înainte de

proces ul  de inițial izare! Nu uti l izați  alte  dis pozitive decât cele  furnizate de producător ș i  nu adăugațiproces ul  de inițial izare! Nu uti l izați  alte  dis pozitive decât cele  furnizate de producător ș i  nu adăugați

prefi ltre  s upl imentare!prefi ltre  s upl imentare!
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Figure 4 - Inițializare filtru - Apăsare scurtă

După noua inițializare a filtrului, unitatea va reveni la setarea anterioară.

Figura 5 - Schimbare filtru

Fi ltre le  înfundate care nu s unt înlocuite  în mod regulat pot cauza pierderi  de pres iune mai mari ,Fi ltre le  înfundate care nu s unt înlocuite  în mod regulat pot cauza pierderi  de pres iune mai mari ,

debit de aer s lab ș i  acumularea de praf pe palete le  venti latorului , ceea ce împiedică funcțional itateadebit de aer s lab ș i  acumularea de praf pe palete le  venti latorului , ceea ce împiedică funcțional itatea

lor. Fi l tre le  înfundate măres c, de as emenea, cons umul de energie  ș i  puterea motoarelorlor. Fi l tre le  înfundate măres c, de as emenea, cons umul de energie  ș i  puterea motoarelor

venti latorului . Aces t lucru duce la uzură exces ivă, la dezechi l ibru s is temic ș i  la funcționareaventi latorului . Aces t lucru duce la uzură exces ivă, la dezechi l ibru s is temic ș i  la funcționarea

necores punzătoare a s is temului  de recuperare a călduri i  în general . Într-un caz extrem, aces t lucrunecores punzătoare a s is temului  de recuperare a călduri i  în general . Într-un caz extrem, aces t lucru

poate duce la deteriorare revers ibi lă ș i  la afectarea funcțional ități i  venti lație i  obiș nuite.poate duce la deteriorare revers ibi lă ș i  la afectarea funcțional ități i  venti lație i  obiș nuite.

Înlocuiți  fi l tre le  în mod regulat!Înlocuiți  fi l tre le  în mod regulat!

55..44.  .  Schimbător de entalpieSchimbător de entalpie

Unitatea de recuperare a căldurii Futura este echipată cu un schimbător de contorizare a entalpiei. În afară de transferul de căldură

din aerul evacuat, este, de asemenea, capabil să transfere umiditatea, optimizând astfel nivelurile de umiditate ale mediului

interior.

55..55.  .  VentilatoareVentilatoare
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Unitatea de recuperare a căldurii Futura conține două ventilatoare eficiente cu o unitate electronică integrată și funcția de a

menține un flux constant de aer.

55..66.  .  Bypass pe timp de varăBypass pe timp de vară

Bypass-ul pe timp de vară este un canal suplimentar de bypass care direcționează aerul furnizat în jurul schimbătorului în timpul

nopților de vară mai reci. Acest lucru împiedică aerul cald evacuat să-și transfere căldura în aerul exterior mai rece și să-l

încălzească. Bypass-ul funcționează într-un mod automat și utilizarea sa se bazează pe valoarea de referință a temperaturii.

Bypass-ul nu este utilizat la o temperatură exterioară mai mică de +8 °C, în timpul uscării active, mișcării circulare sau stand-by-

ului. Funcția de bypass automată poate fi activată sau dezactivată printr-o aplicație mobilă.

55..77.  .  Accesorii opționaleAccesorii opționale

Sistemul de recuperare a căldurii poate fi suplimentat cu următoarele accesorii opționale - senzori CO2 (până la 8 bucăți), panouri

de control Alfa (până la 8 bucăți), Material VAC și elemente de distribuție.

66.  .  Moduri de funcționare ale unitățiiModuri de funcționare ale unității

66..11.  .  Stand-byStand-by

Când unitatea de recuperare a căldurii este în modul Stand-by, schimbul de aer nu este activ. Informațiile de la toți senzorii

conectați sunt disponibile și sunt evaluate în mod continuu. Datorită conexiunii la Jablotron Cloud, unitatea de recuperare a

căldurii poate fi activată și setările sale pot fi modificate oricând. Atunci când se află în modul Stand-by, unitatea răspunde la

funcția Amplificare.

66..22.  .  Putere constantăPutere constantă

Modul putere constantă permite utilizatorului să ajusteze nivelul vitezei ventilatorului (nivelurile 1 – 5). În funcție de valoarea de

referință pentru temperatură și umiditate, sistemul controlează clapeta de bypass și perifericele conectate. Controlează, de

asemenea, și rotirea clapelor schimbătorului de căldură și a clapetei de uscare pe baza temperaturii și umidității curente.

66..33.  .  Mod automatMod automat

Modul implicit al unității de recuperare a căldurii. Acest mod utilizează informații de la senzorii CO2 conectați și controlează viteza

ventilatorului pe baza valorilor actualizate. Ieșirea de ventilație este adaptată cerințelor privind calitatea mediului interior. Unitatea

rămâne în acest mod până când este comutată în modul Program Stabilit. Senzorii controlează automat funcționarea unității de

recuperare a căldurii; viteza ventilatorului este reglată în funcție de datele senzorilor. Pot exista până la 8 senzori CO2 conectați la

unitate, iar tehnicianul HVAC poate seta care dintre ele vor fi utilizate pentru a controla viteza ventilatorului.

66..44.  .  Program stabilitProgram stabilit

Un mod în care utilizatorul programează comutarea între modul automat, modul Stand-by sau o viteză prestabilită a ventilatorului

într–un interval de cinci niveluri: 1 (minim) - 5 (maxim). Modul Program stabilit poate fi activat sau dezactivat. Dacă modul Program

stabilit este activat în timp ce una dintre funcții rulează, funcția este dezactivată imediat și unitatea începe să funcționeze în

conformitate cu modul Program stabilit. Cu toate acestea, modul Program stabilit nu poate fi activat în timp ce funcția Vacanță

este activată.
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77.  .  Funcții ale unitățiiFuncții ale unității

77..11.  .  Amplificare (ventilație forțată)Amplificare (ventilație forțată)

Funcția viteză maximă (5) poate fi utilizată dacă este necesară o ventilație rapidă și forțată a spațiilor interioare. Unitatea este

comutată temporar la nivelul maxim, ventilatoarele funcționând la viteza maximă. Această funcție este disponibilă în orice mod.

Poate fi activată din aplicația mobilă (pentru orice interval de timp), de la panoul de control montat pe perete (pentru un interval

prestabilit) sau cu un comutator pentru Amplificare conectat la unitate (pentru două intervale prestabilite, unul pentru apăsarea

scurtă și unul pentru o apăsare lungă de 3 secunde). Comutatoarele pentru Amplificare sunt de obicei instalate în încăperi unde

este necesară ventilația forțată, cum ar fi baia, toaleta sau bucătăria.Intervalul de timp pentru comutatorul pentru Amplificare (atât

pentru apăsarea scurtă, cât și pentru cea lungă) poate fi ajustat, dar numai de către tehnicianul HVAC. Dacă modul Amplificare

este activ, timpul rămas până la expirarea acestei funcții este afișat lângă simbolul respectiv. După expirarea timpului dat, unitatea

revine la modul anterior.

77..22.  .  Bypass pe timp de varăBypass pe timp de vară

Bypass-ul pe timp de vară constă dintr-un canal de bypass suplimentar care direcționează aerul furnizat în jurul schimbătorului, și

anume în timpul nopților de vară mai reci. Acest lucru împiedică aerul cald evacuat să transfere căldura nedorită în aerul mai rece

din exterior și să-l încălzească

77..33.  .  Mod nocturnMod nocturn

O funcție cu putere redusă utilizată pe timp de noapte. Unitatea este comutată la nivelul minim (1), ventilatoarele funcționând la

cea mai mică setare de putere. După expirarea timpului dat, unitatea va reveni la modul anterior.

77..44.  .  VacanțăVacanță

O funcție cu putere redusă utilizată în perioadele de absență a utilizatorilor în incintă. Unitatea este comutată la nivelul minim (1),

ventilatoarele funcționând la cea mai mică setare de putere.

77..55.  .  PetrecerePetrecere

O funcție cu putere crescută utilizată în principal atunci când mai multe persoane sunt prezente la fața locului. Unitatea

funcționează folosind configurația 4 a puterii. După expirarea timpului setat, unitatea va reveni la modul anterior.

77..66.  .  Mișcare circularăMișcare circulară

O funcție utilizată la nevoie pentru a preveni curgerea aerului exterior în spațiul interior. Aerul din interior este circulat. La setarea

acestei funcții, utilizatorul stabilește durata acestei funcții.

77..77.  .  SuprapresiuneSuprapresiune

O funcție concepută pentru utilizarea simultană cu un șemineu. Unitatea modifică raportul dintre vitezele ventilatorului pentru

aerul aspirat și evacuat. Ventilatorul care evacuează aerul din spațiul interior funcționează la o viteză mai mică decât ventilatorul

care furnizează aer. Acest lucru împiedică produsele de ardere și fumul să intre în interior.

77..88.  .  Protecție anti-radonProtecție anti-radon

O funcție pentru protecția permanentă a spațiilor împotriva radonului. Similar cu funcția de Suprapresiune, modifică vitezele

ventilatorului pentru aerul proaspăt și evacuat. Ventilatorul care evacuează aerul din spațiul interior funcționează la o viteză mai

mică decât ventilatorul care furnizează aer proaspăt. Acest lucru împiedică scurgerea radonului în interior. Această funcție poate fi

activată numai din aplicația mobilă. Raportul de suprapresiune este stabilit de tehnicianul HVAC și funcția este permanentă până

la dezactivarea sa din aplicația mobilă.

77..99.  .  ÎncălzireÎncălzire

Unitatea de recuperare a căldurii poate încălzi aerul proaspăt furnizat cu ajutorul unui încălzitor intern. Ieșirea încălzitorului este

controlată pe baza temperaturii aerului evacuat. Această caracteristică poate fi activată sau dezactivată dintr-o aplicație mobilă.
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Unitatea de recuperare a căldurii nu este destinată ca sursă primară de încălzire!

77..1010.  .  RepornireRepornire

Următoarele funcții ale utilizatorului sunt reactivate după repornirea unității sau după o întrerupere a alimentării:

Ventilație

Setări program stabilit

Vacanță

Protecție anti-radon

Viteză ventilator pentru diferite niveluri (1-5)

Setări suprapresiune

Valoarea de referință a temperaturii

Valoarea de referință a umidității

Setări de ventilație în modul Auto

Durată Amplificare

Setări de intrare IN1 și IN2

Permisiunea de Încălzire

Permisiunea de Răcire

Permisiune de bypass automat

Următoarele funcții sunt dezactivate după repornire:

Amplificare

Mișcare circulară

Suprapresiune

Mod Nocturn

Petrecere

Uscare

Verificare filtru

Oprire

Mod de service

Permisiune Bluetooth

77..1111.  .  Funcționare pe timp de iarnăFuncționare pe timp de iarnă

Funcționarea pe timp de iarnă este pornită automat atunci când temperatura medie a aerului evacuat scade sub -3 °C (27 °F).

Funcționarea pe timp de iarnă împiedică ventilatoarele să se oprească în timp ce unitatea se află în modul automat în funcție de

datele senzorilor CO2. În timpul funcționării pe timp de iarnă, ventilatoarele nu se opresc. Viteza lor scade la nivelul 1 în schimb.

Când aparatul este comutat la funcționare pe timp de iarnă în timp ce modul mișcare circulară este pornit, modul mișcare

circulară este dezactivat.

77..1212.  .  UscareUscare

Unitatea de recuperare a căldurii este pregătită din punct de vedere tehnic și structural pentru funcționare la temperaturi sub

punctul de îngheț, fără a fi necesară preîncălzirea până la -19 °C (-2 °F). Când temperaturile exterioare rămân sub punctul de

îngheț, aparatul poate trece ocazional în modul de uscare. Acest mod elimină excesul de umiditate din unitate. Este complet

automat, unitatea activează modul de uscare după cum este necesar, conform evaluării logicii de funcționare. Intervalul de timp

dintre două cicluri de uscare nu este fixat.

Uscarea durează trei ore.

Clapele schimbătorului de căldură sunt rotite în continuare în intervale determinate de temperatura punctului de condensare.

Încălzirea (internă sau CoolBreeze) este activată la maxim.

Clapeta de bypass este închisă și clapeta pentru mișcare circulară este deschisă.

Viteza ambelor ventilatoare este setată la 20%. Echilibrarea presiunii nu este activă, dar modul Suprapresiune mode and

Protecție Anti-radon rămân activate.

Simbolurile pentru Temperatură Exterioară prea scăzută și Setări sunt afișate pe panoul de control montat pe perete.

Datorită acestei funcții nu este necesară nicio altă protecție împotriva înghețului sub formă de preîncălzire electrică. În acest mod,
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confortul utilizatorului nu este redus, aerul furnizat în spațiul interior este mai cald decât aerul evacuat. Dacă funcția Amplificare

este activată în timpul uscării, timpul de evacuare forțată este limitat la 2 minute. Modul de uscare nu poate fi dezactivat de către

utilizator, iar în cazul unei întreruperi de curent, modul de uscare este reluat după ce unitatea este pornită.

7.12.1.  Uscare la temperaturi exterioare extrem de scăzute

Un mod care pornește automat atunci când temperatura exterioară scade și rămâne sub -20 °C (-4 °F) timp de 16 minute. Acest

mod este dezactivat când temperatura crește până la -18 °C (0 °F). Simbolurile pentru Temperatură Exterioară prea scăzută și

Avertizare sunt afișate pe panoul de control montat pe perete. După terminarea uscării, ventilația și verificarea filtrului sunt

blocate, Amplificarea este limitată la 2 minute, iar unitatea continuă să funcționeze în modul Mișcare Circulară.

7.12.2.  Uscare în timpul temperaturii exterioare scăzute prelungite

Modul de uscare este activat atunci când temperatura aerului evacuat scade sub -5 °C și nu crește peste -1 °C în următoarele 72

de ore. În cazul unei reporniri sau a unei pene de curent, timpul de uscare scurs este economisit și când unitatea este din nou

pornită, modul de uscare este reluat pentru perioada rămasă de timp.

7.12.3.  Uscare după ce ventilatoarele s-au oprit

Când ventilatoarele nu mai funcționează timp de 35 de secunde sau mai mult, în timp ce temperatura aerului evacuat este sub 0

°C, uscarea este activată.

7.12.4.  Protecție împotriva înghețului

Protecția împotriva înghețului este activată când temperatura medie a aerului evacuat este sub -3 ° C. Protecția împotriva

înghețului blochează modul Program stabilit, modul Automat (în cazul în care unitatea este controlată de senzori de CO2) sau

intrarea analogică de tensiune să oprească ventilatoarele. În loc să se oprească, ventilatoarele continuă să ruleze la viteza de nivel

1. Această acțiune poate fi văzută în aplicația mobilă. Protecția împotriva înghețului blochează și modul Mișcare Circulară.

77..1313.  .  Funcțiile, prioritățile și răspunsul lor la activarea simultanăFuncțiile, prioritățile și răspunsul lor la activarea simultană

Când o anumită funcție a unității de recuperare a căldurii a fost activată, puteți activa o altă funcție - care va dezactiva sau

întrerupe funcția anterioară sau funcțiile vor rula simultan. Fiecare funcție și mod are o prioritate definită în raport cu alte funcții.

Funcțiile și modurile sunt prioritizate în următoarea ordine:

Modul de urgență

Amplificare

Petrecere

Modul nocturn

Vacanță

Setare manuală (nivel 1-5) sau modul Program stabilit

Mod automat (CO2 sau intrare analogică)

Modurile Mișcare Circulară, Suprapresiune și Anti-radon pot funcționa simultan cu oricare dintre modurile/funcțiile menționate

mai sus, dar nu pot funcționa simultan între ele. Acestea sunt prioritizate în următoarea ordine:

Mișcare Circulară

Suprapresiune

Anti-radon

Funcția AmplificareAmplificare  întrerupe funcția Miș care CircularăMiș care Circulară. Modul nocturnModul nocturn și funcțiile pentru PetrecerePetrecere  vor fi reluate după

expirarea funcției AmplificareAmplificare . Dacă funcția AmplificareAmplificare  este pornită și funcția VacanțăVacanță a fost de asemenea selectată (ambele

simboluri sunt aprinse), funcția VacanțăVacanță va fi reluată imediat ce funcția AmplificareAmplificare  expiră. Funcția AmplificareAmplificare  este

disponibilă în orice mod.

Selectarea Modului  NocturnModului  Nocturn dezactivează modurile AmplificareAmplificare  și Petrecere.Petrecere.

Selectarea VacanțăVacanță dezactivează funcția Miș care Circulară, Modul NocturnMiș care Circulară, Modul Nocturn și Amplificare.Amplificare.

Selectarea funcției PetrecerePetrecere  dezactivează modul Amplificare, Modul NocturnAmplificare, Modul Nocturn și Miș care Circulară.Miș care Circulară.

Funcția PetrecerePetrecere  nu poate fi activată în timp ce funcția VacanțăVacanță este activă.

Când ventilația este controlată de intrarea analogicăintrarea analogică cu tensiune de 1-10 V, aceasta suprascrie ventilația controlată de CO2.

Selectarea modului Program s tabi l i tProgram s tabi l i t  tabilit dezactivează toate celelalte funcții de rulare și unitatea începe să funcționeze în
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conformitate cu setările Programului  s tabi l i tProgramului  s tabi l i t . Modul Program s tabi l i tProgram s tabi l i t  nu este disponibil în timp ce funcția VacanțăVacanță este

activă.

Apăsarea repetată a butonului AmplificareAmplificare  nu anulează, ci prelungește funcția.

Selectarea modului Suprapres iuneSuprapres iune  în timp ce funcția AmplificareAmplificare  este activată nu anulează funcția AmplificareAmplificare . Raportul

de viteză al ventilatorului este reglat în funcție de raportul de Suprapres iuneSuprapres iune  și unitatea continuă să funcționeze în modul

Amplificare.Amplificare.

Selectarea modului AmplificareAmplificare  în timp ce Suprapres iuneaSuprapres iunea este activă nu anulează Suprapres iuneaSuprapres iunea. Modul

AmplificareAmplificare  este activat în timp ce unitatea continuă să funcționeze la raportul de viteză al ventilatorului de

Suprapres iuneSuprapres iune .

Modulele  Amplificare, Suprapres iune, Miș care CircularăModulele  Amplificare, Suprapres iune, Miș care Circulară au opțiunea de a seta o pornire sau oprire întârziată.
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88.  .  Controlul unității cu panoul de control AlfaControlul unității cu panoul de control Alfa
Panoul de control Alfa este un panou de control comun standard pentru sistemele Jablotron Living Technology. Funcționarea sa

începe pe ecranul de pornire.

88..11.  .  Ecran de pornireEcran de pornire

Figura 6 – Pictograme ecran de pornire

1 - Setați nivelul de ventilație

2 - Conectat la cloud

3 - Valoarea de referință a temperaturii

4 - Temperatura reală

5 - Ieșire CoolBreeze

6 - Umiditate locală reală

7 - CO2 local efectiv

8 - Umiditate exterioară

9 - Temperatură exterioară

Acces  rapid la ecranul de pornireAcces  rapid la ecranul de pornire

Utilizatorul poate seta accesul rapid pentru valoarea de referință a temperaturii sau nivelul de ventilație. Rotirea cadranului de

comandă oferă un acces rapid primar și permite utilizatorului să ajusteze valoarea dorită (temperatura sau nivelul de ventilație, în

funcție de setare). Noua valoare este salvată automat după trei secunde de inactivitate. În meniul Setări, utilizatorul poate seta

dacă accesul rapid primar va fi atribuit punctului de referință al temperaturii sau nivelului de ventilație.

Accesul rapid secundar (de exemplu, pentru nivelul de ventilație dacă temperatura este setată ca acces rapid primar) este afișat
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prin apăsarea și menținerea apăsată a cadranului. Rotirea ulterioară a cadranului de comandă permite utilizatorului să ajusteze

valoarea dată (temperatura sau nivelul de ventilație, în funcție de setare). După trei secunde de inactivitate, valoarea este salvată

și indicația secundară de acces rapid dispare din ecranul de pornire.

Afiș area valori lor s ubs is temuluiAfiș area valori lor s ubs is temului

Dacă un subsistem este disponibil, valoarea sa curentă cu unitatea respectivă este afișată sub pictograma sa. Dacă subsistemul

nu este disponibil, pictograma acestuia este afișată în gri și ––  este afișată în locul valorii. În cazul în care CoolBreeze este

conectat, sistemul afișează pictograma modului curent (răcire/încălzire - fulg de zăpadă/flacără și pictograma briză). În cazul în

care CoolBreeze nu este conectat, pictograma fulg de zăpadă / flacără este afișată în gri.

88..22.  .  Acces rapidAcces rapid

Apăsând cadranul de pe ecranul de pornire se afișează meniul cu pictograme pentru subsisteme individuale, o pictogramă „Ecran

de pornire” și o pictogramă „Setări”. În cazul în care un anumit subsistem nu este conectat la sistem, pictograma acestuia este

afișată în gri și pictograma este omisă atunci când cadranul este rotit.

Figura 7 - Pictograme din tab-ul Acces rapid - ventilație activă

1 - CoolBreeze

2 - Răcire

3 - Încălzire

4 - Ecran de pornire

5 - Ventilație

6 - Apă fierbinte

7 - Setări

Pictograma activă este inversă - ecranul de pornire este aprins.

Rotirea cadranului derulează elementele de meniu.

Dacă faceți clic pe un element evidențiat, se deschide ecranul respectiv.

Dacă faceți clic pe pictograma casă, se ascunde meniul și se afișează ecranul de pornire.

Meniul expiră după cinci secunde - după cinci secunde de inactivitate, afișajul revine automat la ecranul de pornire. Intervalul

de timp este resetat atunci când cadranul este manevrat.
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Pictogramele din meniu care nu sunt active sunt afișate în gri și omise la derulare. Apa fierbinte, răcirea sau încălzirea sunt

afișate numai atunci când subsistemul este conectat.

Parcurgere e lementeParcurgere e lemente

Cu excepția cazului în care subsistemul se află în starea Stand-by, „Mod de funcționare” este evidențiat în mod implicit la intrarea

în ecranul de acces rapid. Elementul evidențiat în acel moment este indicat printr-un cadru negru îngroșat. Dacă valoarea

elementului poate fi modificată, săgețile mici apar deasupra și dedesubtul articolului. Rotirea cadranului în sensul acelor de

ceasornic deplasează evidențierea în următoarea ordine: „Nivel de ventilație", „Punct de referință al temperaturii", „Punct de

referință al umidității", „Pagina următoare", „Înapoi", „Stand-by" și din nou „Mod de funcționare". Rotiți cadranul în sens invers

acelor de ceasornic pentru a derula elementele în ordine inversă.

Dacă subsistemul se află în modul Stand-by, butonul Stand-by este evidențiat în mod implicit la intrarea în ecranul de acces rapid.

Elementele subsistemului sunt afișate în gri și arată doar starea cea mai recentă a subsistemului. Rotirea cadranului derulează

prin elementele „Pagina următoare” (sau „Pagina anterioară”), „Înapoi” și „Stand-by”, iar elementele subsistemului sunt omise.

Figura 8 – Parcurgere elemente

Cum s e s electează un e lement ș i  s e  ajus tează valoarea aces tuiaCum s e s electează un e lement ș i  s e  ajus tează valoarea aces tuia

Cum se selectează un element și se ajustează valoarea acestuia Dacă elementul evidențiat în prezent permite ajustarea valorii,

săgețile gri mici apar deasupra și dedesubt. Dacă faceți clic pe element, pictograma și săgețile se înnegresc, iar valoarea poate fi

modificată. Rotirea cadranului ajustează valoarea elementului în cadrul pasului și intervalului definit. Clic-ul ulterior confirmă noua

valoare. Această acțiune va evidenția din nou elementul de meniu și va permite utilizatorului să deruleze la alte elemente.

Apăsarea și menținerea apăsată a cadranului salvează setări noi. Setările noi sunt, de asemenea, salvate automat după zece

secunde de inactivitate și este afișat ecranul de acces rapid.

Figura 9 – Ajustare a valorii elementului selectat
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88..33.  .  Ecrane Futura pentru acces rapidEcrane Futura pentru acces rapid

Futura are trei ecrane de acces rapid de bază. Descrierea lor este prezentată mai jos.

Figura 10 - Primul ecran de acces rapid

Modul de funcționareModul de funcționare  (element reglabil). Modul de ventilație curent. Pictograma arată modul de ventilație curent

(Manual/Program Stabilit)..

Nivel  de venti lațieNivel  de venti lație  (element reglabil). Nivelul de ventilație. Pictograma arată nivelul de ventilație curent.

Valoarea de referință a temperaturi iValoarea de referință a temperaturi i  (element reglabil). Valoarea de referință preferată a temperaturii. Pictograma arată

temperatura preferată pentru bypass sau încălzire.

Valoarea de referință a umidități iValoarea de referință a umidități i  (element reglabil). Valoarea de referință a umidității relative preferate. Pictograma

arată umiditatea preferată (fiecare valoare are pictograma individuală).

Figura 11 - Al doilea ecran de acces rapid

Miș care circulară.Miș care circulară.  Faceți clic pentru a afișa Ecranul de Setare a Timpului (Acces Rapid). Pictograma arată dacă funcția

Mișcare Circulară este activă. Dacă este activă, Pictograma de Circulație este afișată împreună cu timpul rămas (HH:MM). Dacă

funcția Mișcare Circulară nu este activă, este afișată numai pictograma Mișcare Circulară.

Amplificare.Amplificare.  Faceți clic pentru a afișa ecranul de setare a timpului (acces rapid). Pictograma arată dacă funcția Amplificare

este activă. Dacă este activă, pictograma Amplificare este afișată împreună cu timpul rămas (HH:MM). Dacă funcția

Amplificare nu este activă, este afișată numai pictograma Amplificare.

Suprapres iune.Suprapres iune.  Faceți clic pentru a afișa Ecranul de Setare a Timpului (Acces Rapid). Pictograma arată dacă funcția de

Suprapresiune este activă. Dacă este activă, pictograma Suprapresiune este afișată împreună cu timpul rămas (HH:MM). Dacă
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funcția de Suprapresiune nu este activă, este afișată numai pictograma de Suprapresiune.

Mod Nocturn.Mod Nocturn.  Mod Nocturn Dacă faceți clic pe acest element, se afișează ecranul de setare a orei (pagina Mod Nocturn 1).

După confirmare (Modul Nocturn pagina 2), modul este activat. Dacă faceți clic pe butonul cancel (anulare), modul nocturn se

dezactivează. Pictograma arată dacă Modul nocturn este activat, iar elementul arată Pictograma Modului Nocturn și ora de la-la

"HH:MM-HH:MM". Dacă modul de noapte nu este activat, este afișată numai Pictograma Modului Nocturn.

Figura 12 - Al treilea ecran de acces rapid

Vacanță.Vacanță.  Faceți clic pe acest element pentru a afișa Ecranul de Setare a Orei (Zi/Oră). Pictograma arată dacă modul Vacanță

este activ, elementul afișează pictograma vacanță și ora până la sfârșit (ZZz HHh). Dacă Modul Vacanță nu este activ, este

afișată numai Pictograma Vacanță.

Butoanele "Stand-by" ș i  " Info" s unt identice pentru toate cele  tre i  ecrane. Apăs area butonului  “Stand-by”Butoanele "Stand-by" ș i  " Info" s unt identice pentru toate cele  tre i  ecrane. Apăs area butonului  “Stand-by”

activează s au dezactivează modul Stand-by. Activarea modului  Stand-by va dezactiva e lementele  de accesactivează s au dezactivează modul Stand-by. Activarea modului  Stand-by va dezactiva e lementele  de acces

rapid.rapid.

Aparatul  intră în Stand-by imediat după apăs area cadranului  - s pre deos ebire  de e lementele  reglabi le  careAparatul  intră în Stand-by imediat după apăs area cadranului  - s pre deos ebire  de e lementele  reglabi le  care

s unt s etate prin rotirea cadranului .s unt s etate prin rotirea cadranului .
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88..44.  .  Ecran CoolBreeze pentru acces rapidEcran CoolBreeze pentru acces rapid

Pentru a accesa rapid CoolBreeze faceți clic pe pictograma sa. Pictograma din bara de meniu va fi evidențiată și încadrată. Antetul

și corpul ecranului se transformă în acces rapid CoolBreeze. Evidențierea se deplasează la primul element din stânga - „Mod de

funcționare” sau „Stand-by” când unitatea este în modul Stand-by.

Figura 13 - Ecran de acces rapid CoolBreeze

Parcurgere meniu Cool BreezeParcurgere meniu Cool Breeze

Logica parcurgerii meniului CoolBreeze este aceeași cu parcurgerea accesului rapid al Futura. Rotirea cadranului în sensul acelor

de ceasornic mută evidențierea în următoarea ordine: „Setați temperatura”, „Înapoi”, „Stand-by” și din nou „Mod de funcționare”.

Elementul „Indicarea puterii CoolBreeze” este omis. Rotirea cadranului în sens invers acelor de ceasornic derulează evidențierea

în ordine inversă.

Cum s e s electează un e lement ș i  s e  ajus tează valoarea aces tuiaCum s e s electează un e lement ș i  s e  ajus tează valoarea aces tuia

Logica schimbării valorilor în accesul rapid CoolBreeze este aceeași ca și în accesul rapid Futura.

Des crierea meniului  Cool BreezeDes crierea meniului  Cool Breeze

Butonul „Stand-by“.Butonul „Stand-by“.  CoolBreeze intră în modul Stand-by imediat după ce faceți clic pe cadran - spre deosebire de

elementele reglabile care sunt setate prin rotirea cadranului. Butonul Stand-by activează sau dezactivează modul stand-by

CoolBreeze. Activarea modului Stand-by dezactivează elementele de acces rapid CoolBreeze. Când pictograma este cu negru

- CoolBreeze este în modul Stand-by; atunci când pictograma este aprinsă - CoolBreeze rulează.

Modul de funcționare Cool BreezeModul de funcționare Cool Breeze  (element reglabil). Setarea modului de funcționare curent CoolBreeze. Pictograma

afișează modul curent de funcționare CoolBreeze. Răcire (simbol fulg și briză) - încălzire (simbol flacără și briză).

Valoarea de referință a temperaturi iValoarea de referință a temperaturi i  (element reglabil). Punct de referință al temperaturii preferate - pictograma

afișează temperatura preferată setată.

Butonul „Back“.Butonul „Back“.  Dacă faceți clic pe acest element, mutați evidențierea în bara de meniu a subsistemului CoolBreeze.
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88..55.  .  Setări ecran pentru acces rapidSetări ecran pentru acces rapid

Accesul rapid la meniul de setări se face făcând clic pe pictograma „Setări". Pictograma din bara de meniu va fi apoi evidențiată.

Antetul ecranului și corpul vor trece la Setări acces rapid. Apoi, primul element din stânga va fi evidențiat – „Acces Rapid Primar".

Figura 14 - Setări Ecran de acces rapid

Parcurgere e lemente SetăriParcurgere e lemente Setări

Logica derulării elementelor de setări este aceeași ca și pentru accesul rapid Futura. Rotirea cadranului în sensul acelor de

ceasornic deplasează evidențierea în următoarea ordine: „Unitate de temperatură °C/°F", „Înapoi" și din nou „Acces Rapid Primar".

Rotiți cadranul în sens invers acelor de ceasornic pentru a derula elementele în ordine inversă.

Cum s e s electează un e lement ș i  s e  ajus tează valoarea aces tuiaCum s e s electează un e lement ș i  s e  ajus tează valoarea aces tuia

Modificarea valorii unui element selectat în meniul CoolBreeze este aceeași ca și în Futura.

Des crierea meniului  de s etăriDes crierea meniului  de s etări

„Acces  rapid primar"„Acces  rapid primar"  (element reglabil). Permite utilizatorului să stabilească variabila primară a accesului rapid. Pictograma

afișează setarea curentă a variabilei primare de acces rapid (ventilație/temperatură).

„Unitate de temperatură °C / °  F“„Unitate de temperatură °C / °  F“  (element reglabil). Permite utilizatorului să seteze unitatea de temperatură preferată

(Celsius/Fahrenheit). Pictograma afișează unitatea setată în prezent.

„Înapoi“.„Înapoi“.  Făcând clic pe acest element, se va muta evidențierea în bara de meniu „Setări".
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88..66.  .  Notificări de eroare pe ecranul de pornireNotificări de eroare pe ecranul de pornire

Dacă apare o eroare sau un avertisment în oricare dintre subsisteme, antetul paginii de pornire se va estompa și va afișa o

pictogramă cu semn de exclamare. În cazul unei erori, indicatorul LED devine roșu și clipește la intensitate maximă; în cazul

avertizării LED-ul clipește portocaliu. Dacă au apărut atât o eroare, cât și un avertisment, indicatorul LED clipește roșu.

Figura 15 - Exemplu de notificări de eroare

Dacă există o indicație de eroare în antetul paginii de pornire, făcând clic pe cadran se va afișa meniul barei de jos și pictograma

„casă” va fi evidențiată. Antetul și corpul ecranului vor afișa o listă completă a tuturor erorilor și avertismentelor.

Figura 16 - Ecran de listare a erorilor

Ecranul cu listarea erorilor afișează o listă cu toate erorile curente care au apărut în sistem. Fiecare eroare are propriul număr de

cod. Erorile sunt enumerate după cum urmează: erorile resetabile sunt primele, urmate de alte erori. Dacă o eroare poate fi

resetată de utilizator, un "x" apare în partea dreaptă a erorii. Făcând clic pe "x", se va reseta eroarea și intrarea respectivă dispare

apoi din listă. Dacă nu mai există erori în listă, ecranul de pornire este afișat și lumina LED se stinge. Dacă există erori rămase în

listă, butonul „Back (Înapoi)" este evidențiat și lista de erori este actualizată.

Informați i  detal iate  privind alerte le  de eroare pot fi  găs ite  în Manualul  de Ins talare.Informați i  detal iate  privind alerte le  de eroare pot fi  găs ite  în Manualul  de Ins talare.

După punerea în funcțiune, contras tul  afiș ajului  panoului  de control  Alfa poate fi  mai mic. Aces t lucru nu es teDupă punerea în funcțiune, contras tul  afiș ajului  panoului  de control  Alfa poate fi  mai mic. Aces t lucru nu es te

un defect, contras tul  afiș ajului  ar trebui s ă s e îmbunătățeas că într-o oră de funcționare.un defect, contras tul  afiș ajului  ar trebui s ă s e îmbunătățeas că într-o oră de funcționare.
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99.  .  Funcții CoolBreezeFuncții CoolBreeze

99..11.  .  Răcire și încălzire cu CoolBreezeRăcire și încălzire cu CoolBreeze

CoolBreeze începe răcirea sau încălzirea atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

CoolBreeze este conectat la magistrala RS-485,

nu este detectată nicio eroare a unității exterioare sau eroare a senzorului de temperatură și umiditate la intrarea CoolBreeze,

răcirea sau încălzirea au fost permise pe panoul de control montat pe perete sau în aplicația mobilă,

ventilația funcționează,

temperatura curentă este mai mare / mai mică decât valoarea de referință a temperaturii preferate.

99..22.  .  Temperatură preferată și curentăTemperatură preferată și curentă

Temperatura preferată corespunde cu valoarea de referință a temperaturii care a fost setată de utilizator fie pe panoul de control,

fie în aplicația mobilă MyJABLOTRON. Temperatura curentă este calculată ca medie a temperaturilor tuturor senzorilor (panouri de

control Alfa și senzori de CO2), cu excepția senzorilor care au fost excluși de la controlul temperaturii.

99..33.  .  CoolBreeze putere de ieșireCoolBreeze putere de ieșire

Puterea de ieșire este determinată automat în funcție de diferența dintre temperatura preferată și cea curentă. În cazul în care

panourile de control nu sunt disponibile, se utilizează temperatura aerului extras. În modul Confort, puterea de ieșire este reglată

în funcție de diferența dintre aerul furnizat și cel extras. Dacă temperatura la intrare Futura sau temperatura schimbătorului de

căldură depășește limita permisă puterea CoolBreeze scade automat. Dacă temperatura aerului furnizat scade sub temperatura

minimă a aerului proaspăt, puterea de răcire scade. Puterea reală de ieșire a CoolBreeze poate diferi de puterea setată, deoarece

unitatea exterioară o poate limita pe baza temperaturii schimbătorului de căldură etc.

99..44.  .  Viteza ventilatorului în timpul răcirii/încălzirii  CoolBreezeViteza ventilatorului în timpul răcirii/încălzirii  CoolBreeze

Viteza nominală a ventilatorului este menținută atât în timpul răcirii, cât și în timpul încălzirii. Viteza ventilatorului nu poate fi

ajustată de utilizator, de Programul de timp sau de Modul automat. Dacă ventilația este oprită în timpul răcirii sau încălzirii,

ventilatoarele funcționează la putere nominală atât timp cât este indicat un compresor în funcțiune sau dezghețare. Raportul

turației ventilatorului (echilibrarea) este calculat în funcție de setările de turație a ventilatorului pentru fiecare nivel de ventilație.

99..55.  .  BypassBypass

Bypass-ul nu poate fi deschis în timpul funcționării răcirii sau încălzirii.

99..66.  .  Dezghețare unitate exterioarăDezghețare unitate exterioară

Unitatea exterioară începe să se dezghețe automat. CoolBreeze intră în modul de răcire în timpul dezghețării și îndepărtează

căldura aerului din interior. Futura activează temporar încălzirea internă la 100% în timpul dezghețării pentru a compensa cel puțin

parțial răcirea aerului din interior. Viteza ventilatorului nu se schimbă.

99..77.  .  Mod de uscare FuturaMod de uscare Futura

În cazul în care CoolBreeze este conectat și nu există erori ale unității exterioare sau erori ale senzorului, CoolBreeze este utilizat

în locul încălzitorului intern. Performanța CoolBreeze este setată la maxim.
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1010.  .  Controlul unității de recuperare a călduriiControlul unității de recuperare a căldurii
Controlul sistemului de recuperare a căldurii a fost conceput pentru a oferi utilizatorului o utilizare ușoară și informații clare.

Unitatea de recuperare a căldurii poate fi controlată atât local, cât și de la distanță.

1010..11.  .  Control localControl local

Un panou de control Alfa montat pe perete cu senzor de CO2 integrat este inclus în alimentarea standard; mai multe panouri

de control montate pe perete pot fi comandate suplimentar (până la opt piese în total).

Comutatorul de ventilație Amplificare (nu este inclus în alimentarea standard) și senzorii de CO2 sunt disponibili ca accesorii

suplimentare.

1010..22.  .  Control de la distanțăControl de la distanță

Unitatea de recuperare a căldurii poate fi controlată de la distanță folosind aplicația mobilă MyJABLOTRON pentru iOS și Android.

Este un serviciu unic care permite accesul online la unitatea de recuperare a căldurii cu control complet oricând oriunde prin

smartphone sau tabletă (monitorizare de la distanță, gestionarea tuturor funcțiilor și setărilor, notificări de eroare și notificări

automate de schimbare a filtrului).

1010..33.  .  Control folosind aplicația mobilă MyJABLOTRONControl folosind aplicația mobilă MyJABLOTRON

Controlul unității Futura, inclusiv modulul CoolBreeze prin intermediul aplicației mobile MyJABLOTRON.

10.3.1.  Autentificare și control de bază

Conectați-vă la MyJABLOTRON. După conectare, veți vedea o listă cu toate dispozitivele JABLOTRON instalate. Puteți accesa

setările dispozitivului (Futura sau CoolBreeze în acest caz) apăsând pe pictograma respectivă.

 

Figura 17 – Conectare la aplicație, Figura 18 – selectare a dispozitivului

Sunteți condus la meniul principal al dispozitivului. În calitate de utilizator, puteți controla viteza ventilatorului, temperatura aerului

de alimentare și umiditatea aerului.
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În același timp, puteți citi informațiile actuale privind unitatea (modul, starea, viteza ventilatorului), temperatura curentă,

umiditatea, concentrația CO 2 și Amplificare, Miș care Circulară ș i  Suprapres iuneAmplificare, Miș care Circulară ș i  Suprapres iune  descrise mai sus (a se vedea capitolul

Funcții ale unității de recuperare a căldurii).

  

Figura 19 - Setare a nivelului vitezei ventilatorului, Figura 20 – Setare a temperaturii, Figura 21 – Setare a umidității

10.3.2.  Informații despre unitate

Apăsați pe partea de jos a ecranului pentru a vedea mai multe informații despre unitatea dvs.

Primul ecran arată temperaturile și umiditatea aerului de alimentare și evacuare. Al doilea ecran arată versiunea de firmware,

revizuirea hardware și numărul de serie al unității, ceea ce vă va ajuta în comunicarea cu departamentul nostru pentru

asistență clienți în caz de defecțiune.

 

Figura 22 - Informații despre ventilație, Figura 23 - Informații despre dispozitiv
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Al treilea ecran conține informații despre debitele atribuite fiecărui nivel de ventilație (acest lucru este stabilit de tehnicianul

HVAC în timpul instalării - utilizatorul nu poate regla această setare), consumul de energie curent și starea actuatoarelor

unității. Ultimul ecran conține informațiile de contact ale tehnicianului HVAC și ale serviciului nostru de asistență pentru

clienți.

 

Figura 24 - Debite ale diferitelor niveluri de ventilație, consum și starea actuatorului, Figura 25 - Tehnicianul de service și asistență

pentru clienți

10.3.3.  Setări avansate

Atingerea celor trei puncte din colțul din dreapta sus vă va duce la setări avansate, unde puteți activa sau dezactiva următoarele

moduri: Mod Nocturn, Petrecere ș i  VacanțăMod Nocturn, Petrecere ș i  Vacanță

Secțiunea CONTROL TE MPE RATURĂCONTROL TE MPE RATURĂ  vă permite să activați sau să dezactivați Încălz irea, Răcirea ș i  Bypas s ul  automat.Încălz irea, Răcirea ș i  Bypas s ul  automat.

Dacă modulul CoolBreeze nu este instalat, meniul de Răcire este inactiv (afișat cu font gri).

Figura 26 – Selectare a modului și altele
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În secțiunea G RAFICEG RAFICE , puteți accesa informații grafice despre periferice, cum ar fi concentrația de CO2 de la senzorul de CO2.

Apăsați pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus pentru a accesa meniul de selecție extins pentru grafice de la alți senzori.

 

Figura 27 – Grafic CO2, Figura 28 – Grafice disponibile

Ultima secțiune MAI MULTE  OPȚIUNIMAI MULTE  OPȚIUNI  vă permite să vedeți senzori periferici individuali. Senzorul de temperatură este ilustrat,

glisați spre stânga pentru a vedea senzorul de umiditate și senzorul CO2.

 

Figura 29 - Mai multe opțiuni, Figura 30 - Senzor de temperatură
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Tab-ul Setări  Dis pozitivSetări  Dis pozitiv vă permite să redenumiți unitatea, să configurați schimbul de informații cu tehnicianul HVAC, să

activați sau să dezactivați modul de protecție  Radonprotecție  Radon, să inițiați schimbarea filtrului sau să resetați unitatea.

Figura 31 - Setări Dispozitiv

10.3.4.  Setare mod Program stabilit

Apăsați pe tab-ul Setări  Program Stabi l i tSetări  Program Stabi l i t . Atingeți coloana de sub ziua săptămânii pentru care doriți să setați Programul Stabilit.

Va apărea o bară verticală reglabilă care reprezintă intervalul de timp de ventilație. Trageți partea de sus/de jos a barei pentru a

seta ora de început/sfârșit. Apăsați din nou pe bară pentru a selecta modul de ventilație pentru intervalul de timp dat, așa cum se

ilustrează în figura 33. Puteți seta mai multe intervale de timp și puteți programa zilele rămase ale săptămânii în același mod. Un

interval de timp setat incorect poate fi șters oricând. Atingeți-l, apoi trageți-l și plasați-l în coșul de gunoi (dreapta jos). Pentru a

salva programul, atingeți marcajul din colțul din dreapta sus.

 

Figura 32 - Program stabilit, Figura 33 - Selectați modul pentru intervalul de timp
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1010..44.  .  Partajarea accesului la FuturaPartajarea accesului la Futura

Meniul de PartajarePartajare  vă permite să configurați modul în care partajați accesul la Futura cu alți utilizatori, împreună cu diferite

niveluri ale drepturilor lor de acces.

  

Figura 34 - Tab Partajare, Figura 35 - Listă utilizatori, Figura 36 - Niveluri de acces

Există patru niveluri diferite de drepturi de acces pe care le puteți seta pentru alți utilizatori. Acestea sunt enumerate mai jos:

ProprietarProprietar

Proprietarul este utilizatorul cu drepturi superioare. Dispozitivul este înregistrat la acest utilizator. Proprietarul poate controla toate

setările unității, poate adăuga alți utilizatori și poate seta un nivel de acces pentru fiecare dintre ele.

Proprietar s ubordonatProprietar s ubordonat

Proprietarul subordonat are aceleași drepturi cu privire la setările unităților ca și proprietarul, dar nu are voie să adauge noi

proprietari subordonați. Cu toate acestea, proprietarul subordonat poate adăuga noi utilizatori cu nivelul de acces „Control și

ajustare setări” și „Vizualizare stare”.

Control  ș i  reglare s etăriControl  ș i  reglare s etări  Utilizatorul cu acest nivel de acces poate regla numai setările selectate la care un utilizator superior îi

acordă acces atunci când le adaugă. Utilizatorul cu nivel de acces „Control și ajustare setări" nu are voie să adauge alți utilizatori.

Vizual izare s tareVizual izare s tare  Utilizatorului cu acest nivel de acces i se permite să vadă starea dispozitivelor selectate și valorile

corespunzătoare ale acestora. Dispozitivele vizibile sunt selectate de utilizatorul superior atunci când este adăugat utilizatorul cu

acces la „Vizualizare stare”. Utilizatorul cu nivel de acces „vizualizare stare" nu are voie să adauge alți utilizatori.

Pentru a adăuga un utilizator nou, faceți clic pe butonul „Add (Adăugare)" din partea de jos a ecranului. Apoi, introduceți adresa de

e-mail a utilizatorului și selectați nivelul drepturilor de acces (vezi mai sus). Nivelul drepturilor de acces poate fi personalizat și

puteți selecta setările și funcțiile care vor fi accesibile noului utilizator.
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1111.  .  GaranțieGaranție
Unitatea de recuperare a căldurii Futura este acoperită de o garanție extinsă de 5 ani. Perioada de garanție începe odată cu

punerea în funcțiune a unității de către un partener de instalare certificat.

Confirmarea cererilor de garanție este condiționată de respectarea tuturor instrucțiunilor din manualul de utilizare, care face parte

din livrare. În special, sunt necesare următoarele:

mentenanță periodică de către un partener de service autorizat al JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s. r. o. pe toată

perioada de garanție, la intervale specificate de producător (cel puțin o dată pe an),

înlocuirea periodică a filtrelor (în funcție de indicarea dată de Futura).

Condiți i  de garanțieCondiți i  de garanție

Unitatea a fost furnizată și comandată de un partener de instalare certificat al JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Dispozitivul este conectat permanent la serviciile cloud Jablotron (ținând cont de întreruperile intermitente ale rețelei).

Unitatea este verificată cel puțin o dată pe an de către un partener de service autorizat al JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

CZ s.r.o.

Unitatea este utilizată în conformitate cu manualul și nu este supusă reparațiilor neautorizate.

Nu s-au făcut modificări la instalarea sistemului de ventilație care să contravină recomandărilor de instalare ale JABLOTRON

LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Filtrele sunt înlocuite în 30 de zile de la indicarea înlocuirii. Vă recomandăm să activați notificarea necesității de înlocuire în

aplicația de mobile MyJABLOTRON.

Domeniul  de apl icare al  garanție iDomeniul  de apl icare al  garanție i

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.se angajează să repare gratuit produsul defect în perioada de garanție extinsă, și

anume:

5 ani de la data punerii în funcțiune de către un partener de instalare certificat.

Garanția nu acoperă costurile lucrărilor de instalare aferente produsului defect (de exemplu, demontarea și montarea unității).

În cazul unei cereri de garanție, nu se pot efectua reparații ale dispozitivului fără acordul prealabil scris al producătorului sau

furnizorului.

G aranția expiră dacă:G aranția expiră dacă:

perioada de garanție a expirat,

dispozitivul a fost supus unor schimbări sau modificări neautorizate,

piese care nu sunt furnizate de producător au fost încorporate în unitate,

dispozitivul a fost utilizat într-un mod necorespunzător sau incorect,

dispozitivul a fost deteriorat ca urmare a conexiunilor defecte, a contaminării sistemului, a dezastrelor naturale sau a defectării

rețelei electrice.

Niciun filtru nu a fost înlocuit la indicația de resetare.

Filtrele nu au fost înlocuite în 30 de zile de la indicare.
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1212.  .  Eliminare (DEEE)Eliminare (DEEE)

1212..11.  .  Informații pentru util izatori privind eliminarea echipamentelorInformații pentru util izatori privind eliminarea echipamentelor
electrice și electronice (gospodării)electrice și electronice (gospodării)

Fig. 35 Simbol de colectare separată

Acest simbol indicat pe produs sau în documentația produsului înseamnă că articolul nu trebuie introdus în deșeurile municipale

nesortate. Pentru eliminarea corespunzătoare a articolului, vă rugăm să îl returnați la punctele de colectare desemnate, unde

acesta va fi acceptat gratuit. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la conservarea resurselor naturale

valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Contactați autoritatea locală sau cel

mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate duce la

amenzi impuse în conformitate cu reglementările naționale.

1212..22.  .  Informații pentru util izatori privind eliminarea echipamentelorInformații pentru util izatori privind eliminarea echipamentelor
electrice și electronice (firme)electrice și electronice (firme)

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, vă rugăm să solicitați informații detaliate de la dealer-ul sau

furnizorii dumneavoastră.

1212..33.  .  Informații privind eliminarea echipamentelor electrice șiInformații privind eliminarea echipamentelor electrice și
electronice pentru util izatorii din afara Uniunii Europeneelectronice pentru util izatorii din afara Uniunii Europene

Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru a asigura eliminarea corectă a echipamentelor electrice

și electronice, solicitați informații detaliate de la autoritățile locale sau de la distribuitorul de echipamente.







Instalatorul/distribuitorul dvs.:

CONSTANT ENERGY SRL
RO45345824

Str. Pricipală, Nr 72 A

Loc. Ilfoveni

Jud. Dâmbovița
+40 730 263 395

contact@constantenergy.ro


