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1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

!

2. VŠEOBECNÉ INFORMACE
2.1 OBLAST POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

Při práci, obsluze a manipulaci se zařízením dodržujte
následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke zranění
nebo poškození zařízení:
Před zahájením instalace předehřevu si pečlivě přečtěte
tento návod k obsluze a instalaci.
• Montáž, opravy zařízení a elektrická instalace smí být
prováděny pouze osobou k tomuto způsobilou a řádně
proškolenou.
• V průběhu montáže, oprav a uvedení zařízení do provozu je nutné postupovat v souladu s platnými lokálními
předpisy a nařízeními týkajícími se bezpečnosti a práce
se zařízením.
• Společnost S&P nenese žádnou odpovědnost za škody
vzniklé nevhodným skladováním, používáním, nedodržení pokynů týkajících se bezpečnosti, použití a uvedení do provozu, které jsou uvedeny v tomto návodu. Dále
za škody způsobené prováděním neautorizovaných
oprav v rámci zařízení.
• Společnost S&P si vyhrazuje právo na změnu tohoto
návodu bez předchozího upozornění.

Když je venkovní teplota nízká, zajišťuje předehřev stálý provoz větrání obytného prostoru a chrání rekuperátor před poškozením. Přiváděný venkovní vzduch se ohřívá před vstupem
do rekuperátoru větrací jednotky pokoje.
Vestavný předehřev se skládá z desky plošných spojů, teplotního čidla a topného článku. Instalace je možná do větracích
jednotek Nembus 210, Sabik 210, Sabik 350 a Sabik 500.

Typ

popis

NEMBUS 210 PH

předehřev pro jednotku Nembus 210

SABIK 210 PH

předehřev pro jednotku Sabik 210

SABIK 350 PH

předehřev pro jednotku Sabik 350

SABIK 500 PH

předehřev pro jednotku Sabik 500

2.2 NEVHODNÉ POUŽITÍ
Jakékoliv jiné použití, které je v rozporu s oblastí použití zařízení, je zakázáno.

2.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodným
používáním nebo provozováním zařízení, které není v souladu
s doporučeními uvedenými v rámci tohoto návodu k použití; dále na chyby vzniklé v důsledku běžného opotřebení; na
nehody způsobené nedbalostí, nedostatkem kontroly nebo
nedostatečnou údržbou; na chyby vzniklé chybnou instalací
zařízení nebo špatným skladováním před instalací. V žádném
případě se záruka S&P nevztahuje na zařízení, které bylo upravováno či částečně opravováno neautorizovanou osobou.

3. INSTALACE

!

UPOZORNĚNÍ

Instalaci předehřevu smí provádět pouze kvalifikovaný
odborný personál, jinak může dojít ke zranění nebo poškození.

!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU

Před instalací předehřevu odpojte všechny póly rekuperační jednotky od napájení, jinak může dojít k úrazu
nebo ke zranění.
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3.1.

ASPH1.0

Hinweis:

3.1 NEMBUS 210

Die nachfolgenden Darstellungen des PluggEasy Wohnraumlüftungsgerät ASPH1.0 sind Prinzipzeichnungen. Das Gerät ist für die Installation des Vorheizregisters fest an der Decke oder an der
POZNÁMKA
Wand montiert, siehe Betriebs- und Installationsanleitung des Wohnraumlüftungsgeräts. Die
Následující vyobrazení představují pouze schematické znázornění instalace jednotky. Za účelem údržby je nutné vzít v úvadargestellte
Einbausituation ist nicht möglich.
hu, že jednotka je vždy pevně zafixována ke stěně nebo stropu a to bez možnosti jakékoliv změny její pozice.

3.1.1.
Vorheizregister
ASPH1.0-HR
installieren
3.1.1 INSTALACE
PŘEDEHŘEVU
NEMBUS
210 PH

5

4

3

7
M2

5

M1

6

4
3
2
1

2

1

1. Schrauben Torx 10 (1) herausschrauben und
1. Odšroubujte šrouby Torx 10 (1) a sejměte kryt (2) (šipka 1).
Abdeckung
(2) entfernen
(Pfeil
2. Odšroubujte
šrouby
Torx 25 (3) (šipka
2).1).
3. Uvolněte
všechny
zámky
povolte držák (5) (šipka 3).
2.
Schrauben
Torx
25 (4)
(3)aherausschrauben
4. Sejměte přední kryt (6) (šipka 4).
(Pfeil 2).
5. Odstraňte vanu kondenzátu (7) (šipka 5).

3. Alle Verriegelungen (4) aufklappen und
Bügel (5) aushängen (Pfeil 3).
4. Frontdeckel (6) entfernen (Pfeil 4).
5. Kondensatwanne (7) herausziehen (Pfeil 5).
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3

10

9
6

8

M2
M1

7

6. Verriegelung (8) öffnen (Pfeil 6).

6. Uvolněte pojitku předehřevu (8) (šipka 6).
Vorheizregister
bis zum
Anschlag
inaždas
7.7.Vložte
předehřev (9) do(9)
jednotky
NEMBUS
210 (10)
na doraz (šipka 7) a zajistěte pojistkou (8).
8. Nátáhněte
kabel
předehřevu
(9)
do
připravené
drážky
ASPH1.0 (10) hineinschieben (Pfeil 7) undaž k řídicí desce tak, jak je znázorněno na obrázku. K protažení kabelu
do prostoru řídicí desky použijte průchodku, která ja součástí dodávky předehřevu.

mit der Verriegelung (8) sichern.

8. Kabel des Vorheizregisters (9) wie dargestellt in den dafür vorgesehenen Kanal bis
zur Hauptplatine verlegen.
Die im Lieferumfang enthaltene Kabelsicherung am Vorheizregister und die
Kabeldurchführungstülle zum Platinengehäuse verwenden.

4
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11
11

13
13

14
14

12
12

15
15
M+P-26A-2167
M+P-26A-2167

9.
desku pomocných
obvodů
předehřevu (11) wie
vedle
9.9. Vložte
Zusatzplatine
Zusatzplatine
(11)
(11)des
des
Vorheizregisters,
Vorheizregisters,
wie
řídicí
desky
(12)
podle
obrázku.
dargestellt
dargestelltausgerichtet,
ausgerichtet,neben
nebender
derHauptHaupt10. Připojte napájecí kabel předehřevu (13) k desce pomocplatine
platine
(12)
(12)
installieren.
installieren.
ných
obvodů
předehřevu
(11). Řiďte se popisy svorek na
desce
plošných
spojů
(11):
10.
10. Kabel
Kabel(13)
(13)der
derSpannungsversorgung
Spannungsversorgungdes
des
• PE = zelenožlutá
Vorheizregisters
Vorheizregisters
mit
mit
der
der
Zusatzplatine
Zusatzplatine
(11)
(11)
• L1 = hnědá
verbinden.
Dazudie
dieBeschriftungen
Beschriftungenauf
aufder
der
•verbinden.
N1 = modrá Dazu
Slabší
kabely teplotního
čidla jsou šedé a černé a musí
Zusatzplatine
Zusatzplatine
(11)
(11)beachten:
beachten:
být zapojeny vedle svorek PE, L1 a N1.

•• PE
PE==grün-gelb
grün-gelb
•• L1
L1==braun
braun
•• N1
N1==blau
blau

Die
Diekleineren
kleinerenKabel
Kabelfür
fürden
denTemperaturTemperaturfühler
fühlersind
sindgrau
grauund
undschwarz
schwarzund
undmüssen
müssen
neben
nebenPE,
PE,L1
L1und
undN1
N1eingesteckt
eingestecktwerden.
werden.

M+P-26A-2168
M+P-26A-2168

11.
Propojte
deskuzwischen
pomocnýchZusatzplatine
obvodů předehřevu
(11)
11.
11. Verbindung
Verbindung
zwischen
Zusatzplatine
(11)
(11)
und
und
a
řídicí
desku
(12)
pomocí
kabelů,
které
jsou
součástí
Hauptplatine
Hauptplatine(12)
(12)mit
mitden
denim
imLieferumfang
Lieferumfang
dodávky. Zasuňte napěťový kabel (14) a ovládací kabel
enthaltenen
enthaltenen
Kabeln
Kabeln
herstellen.
herstellen.
Dazu
Dazupředehředas
das
(15)
do konektorů
desky pomocných
obvodů
Spannungskabel
Spannungskabel
(14)
und
Steuerkabel
Steuerkabel
(15)
(15)
vu
(11) a do konektorů(14)
řídicíund
desky
(12).
von
vonder
derZusatzplatine
Zusatzplatine(11)
(11)zur
zurHauptHauptplatine
platine(12)
(12)führen
führenund
undeinstecken.
einstecken.

12.
12. Für
Fürden
denZusammenbau
Zusammenbaudie
dieArbeitsArbeitsschritte
schritte1.-5.
1.-5.in
inumgekehrter
umgekehrterReihenfolge
Reihenfolge
durchführen.
durchführen.
13.
13. Stromversorgung
Stromversorgungvom
vomASPH1.0
ASPH1.0(10)
(10)wieder
wieder
herstellen.
herstellen.Das
DasVorheizregister
Vorheizregister(9)
(9)ist
istbebetriebsbereit.
triebsbereit.

BIA
BIAVorheizregister
VorheizregisterASPH1.0-HR
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3.1.2. Feuerstätten-Modus aktivieren/deaktivieren
3.1.2. Feuerstätten-Modus
aktivieren/deaktivieren Verwendung von raumluftBei gleichzeitiger

on
on off

1

2

3

4

5

6

7

8

off
unabhängigen
WohnBei
gleichzeitigerFeuerstätten
Verwendungmit
vondem
raumluft1 2 3 4 5 6 7 8
raumlüftungsgerät,
muss der
Feuerstättenunabhängigen
Feuerstätten
mit dem
WohnModus
am
Wohnraumlüftungsgerät
aktiviert
raumlüftungsgerät,
muss der Feuerstätten3.1.2.
Feuerstätten-Modus
aktivieren/de3.1.2.
AKTIVACE/DEAKTIVACE
REŽIMU
KRB
werden,
um
einen
kontinuierlichen
Betrieb
Modus amaktivieren
Wohnraumlüftungsgerät aktiviert zu
on
Pro zabránění zpětnému proudění kouře a plynů do větraného
gewährleisten.
werden,
um
einen
kontinuierlichen
Betrieb
zu pooff
prostoru
slouží
režim
krb.
Tento
režim
je
nutné
aktivovat,
Bei gleichzeitiger Verwendung von raumluftgewährleisten.
1 2 3 4 5 6 7 8
kud
se
v rámci větraného
nachází krb nebo jakýkoliv
Bei
Frostgefahr
wirdprostoru
das Wohnraumlüftungsunabhängigen
Feuerstätten
mit dem
Wohnjiný
obdobný
zdroj
tepla.
V
případě
aktivace
tohoto
režimu
výgerät
über denwird
Feuerstätten-Modus
für
Bei
Frostgefahr
das
Wohnraumlüftungsraumlüftungsgerät,
muss
der Feuerstättenrobce
doporučuje užití topného
registru
předehřevu NEMBUS
2
Stunden
ausgeschaltet.
Nach
Ablauf
der Zeit
gerät
über
den
Feuerstätten-Modus
füraktiviert
210-PH
(volitelné
příslušenství). Užití předehřevu
zabezpečuje
Modus
am
Wohnraumlüftungsgerät
provoz
zařízení.
V případě
rizika
zamrznutí
k akschaltet
sich
das Gerät
ein
und
überprüft
diezu
Be2 plynulý
Stunden
ausgeschaltet.
Nach
Ablauf
derdojde
Zeit
werden,
um einen
kontinuierlichen
Betrieb
tivaci
režimu pro
provoz
krbu
a jednotka bude
deaktivována
dingungen.
Sind
die
Bedingungen
unverändert,
schaltet
sich das Gerät ein und überprüft die Begewährleisten.
po
dobu 2 hodin. Po uplynutí této doby dojde k opětovné akschaltet
sich
das
erneut zdali
fürunverändert,
2jižStunden
aus.
dingungen.
Sind
dieGerät
Bedingungen
tivaci zařízení
a jednotka
zkontroluje,
riziko pominulo.
Bei Frostgefahr
wird
das WohnraumlüftungsDieser
Zyklus
wiederholt
sich
solange,
bis
die
4. Aktivieren:
Pokud riziko
přetrvává,
schaltet
sichzamrznutí
das Gerät
erneutdojde
für 2k opětovné
Stundendeaktivaci
aus.
gerät po
über
den
Feuerstätten-Modus
für
zařízení
dobu
2für
hodin
a tento
cyklus
se bude
Bedingungen
einen
kontinuierlichen
Betrieb
Kippcodierschalter 4 auf „on“ stellen.
Dieser
Zyklus
wiederholt
sich
solange,
bisopakovat
die až 4. Aktivieren:
do
dokud
jednotka nevyhodnotí,
riziko zamrznutí
2 chvíle,
Stunden
ausgeschaltet.
Nachže
Ablauf
der Zeit již
wieder gegeben
sind.kontinuierlichen Betrieb
Bedingungen
für einen
Kippcodierschalter
4 auf „on“ stellen.
Deaktivieren:
pominulo.
schaltet sich das Gerät ein und überprüft die Bewieder gegeben sind.
Kippcodierschalter 4 auf „off“ stellen.
Deaktivieren:
dingungen. Sind die Bedingungen unverändert,
auf „off“ stellen.
5. Kippcodierschalter
Abdeckung (2) mit4Schrauben
Torx 10 (1)
schaltet sich das Gerät erneut für 2 Stunden aus.
festschrauben.
Dieser Zyklus wiederholt sich solange, bis die
Aktivieren:
5. 4.4.Abdeckung
(2) mit Schrauben Torx 10 (1)
Aktivace:
Bedingungen für einen kontinuierlichen Betrieb
Nastavte
DIP přepínač 4 des
do4pozice
“on. stellen.
Kippcodierschalter
auf
„on“
6. festschrauben.
Stromversorgung
WohnraumlüftungsDektivace:
wieder gegeben sind.
geräts
herstellen.
6. Stromversorgung
des WohnraumlüftungsDeaktivieren:
Nastavte
DIP přepínač 4 do pozice “off.”
herstellen.
5. geräts
Přiložte
kryt
(2) a připevněte4jej
pomocí
Torx 20 (1).
Kippcodierschalter
auf
„off“šroubů
stellen.
7.
Wenn der Automatikmodus noch
6. Připojte jednotku ke zdroji elektrického napětí.
1
(2)
mit
Schrauben
Torx
10 (1)
nicht
aktiviert
ist,
Taste
ca.noch
7. 7.5.			Abdeckung
Wenn
der
Automatikmodus
Pokud
není
aktivován
automatický
režim,
1
			 festschrauben.
stiskněte
tlačítko na
cca
5 sekund.
5 Sekunden
lang
drücken.
nicht
aktiviert
ist,
Taste
ca.
6. Stromversorgung
5 Sekundendes
langWohnraumlüftungsdrücken.
2
1
geräts herstellen.
2
1
2
7.
Wenn der Automatikmodus noch
1
1
2
nicht aktiviert ist, Taste ca.
1
5 Sekunden lang drücken.
1. Stromversorgung vom Wohnraumlüftungs2 od zdroje elektrického napětí.
1.
1gerätzařízení
trennen.
1. Odpojte
Stromversorgung
vom Wohnraumlüftungs2. Uvolněte a odstraňte šrouby Trox 10 (20) (šipka 1).
gerät
trennen.
2.Odstraňte
Schrauben
102).(1) herausdrehen
2Torx
3.
kryt (21)
(šipka
1
(Pfeil 1). Torx 10 (1) herausdrehen
2. Schrauben
1).
3. (Pfeil
Abdeckung
(2) abnehmen (Pfeil 2).
3. 1.Abdeckung
(2) abnehmen
(Pfeil 2).
Stromversorgung
vom Wohnraumlüftungsgerät trennen.

2. Schrauben Torx 10 (1) herausdrehen
(Pfeil 1).
3. Abdeckung (2) abnehmen (Pfeil 2).

6
6
6
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3.2.

ASPV1.0, ASPV2.0, ASPV3.0

Für SABIK
einen flexiblen
Einbau
des
PluggEasy
3.2.
210, SABIK
350 A
SABIK
500 Wohnraumlüftungsgeräts im Aufstellraum kann das Gerät

umgeschaltet
werden.
Dabei
ändertpolohou
sich die
Belegung
der Luftanschlüsse
des KondensatZařízení
lze přepnout
pro provoz
s rozdílnou
hrdel.
Tím se změní
konfigurace přívoduund
a odvodu
vzduch a připojení odanschlusses.
vodu
kondenzátu.Vor der Installation des Vorheizregisters die eingestellte Version anhand der AnPřed
instalací
předehřevu
identifikujte nastavenou
konfiguraci pomocí připojení ovodního a přívodního vzduchu nebo pomocí
schlüsse
oder
am Kippcodierschalter
5 identifizieren.
DIP přepínače 5.

3.2.1.URČENÍ
Version-Einstellung
3.2.1.
KONFIGURACEidentifizieren
Provedení
(standardní
provedení)
ÜbersichtAVersion
A (Auslieferungszustand)

Luftanschlüsse
Hrdla
pro připojení VZT potrubí

Kondensatanschluss
Připojení odvodu kondenzátu

11
K připojení odvodu kondenzátu použijte hrdlo (11).
přiváděný
vzduch

odpadní
vzduch

odtahovaný
vzduch

čerstvý
venkovní
vzduch

BIA Vorheizregister ASPH1.0-HR / ASPV1.0-HR / ASPV2.0-HR / ASPV3.0-HR
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7

ÜbersichtBVersion B
Provedení
Luftanschlüsse

Kondensatanschluss
Einstellung
am
Nastavení
připojení
Einstellung
amKippcodierschalter
Kippcodierschalter

Hrdla pro připojení VZT potrubí

20 15
20
1.1. Odpojte
Filterabdeckung
(20) entfernen.
jednotku od zdroje
napětí.
1. Filterabdeckung
(20)elektrického
entfernen.
odpadní
vzduch
čerstvý
venkovní
vzduch

přiváděný
vzduch

2. Odstraňte kryt filtrů (20).

1

21
21

1

odtahovaný
vzduch

Připojení
odvodu kondenzátu
Kondensatanschluss

23
23
2

22
22

15

K připojení odvodu kondenzátu použijte hrdlo (15).

8

5. Ein
5. Ei
kon
ko
on =
on
off
of

2

22
22

2. Schrauben Torx 30 (22) unten am Gerät
2.Uvolněte
Schrauben Torx 30 (22) unten am Gerät
3.
lösen. a odstraňte šrouby Torx 30 (22) nacházející se ve
spodní
části jednotky.
lösen.
a odstraňte
30 (21)
3.4. Uvolněte
Schrauben
Torx šrouby
30 (21)Torx
oben
amnacházející
Gerät se v
3.horní
Schrauben
Torx
30 1).
(21) oben am Gerät
části
jednotky
(šipka
herausschrauben (Pfeil 1).
herausschrauben
(Pfeil
5. Odstraňte
čelní kryt jednotky
(23)1).
(šipka 2).
4. Frontabdeckung (23) entfernen (Pfeil 2).
4. Frontabdeckung (23) entfernen (Pfeil 2).
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20

on

21

1

off

1

2

3

4

5

6

7

8

23
2

6. Přepněte DIP přepínač 5 do požadované pozice:
5.on Einstellung
Kippcodierschalter
5
= provedení A am
(tovární
nastavení)
off kontrollieren.
= provedení B

22

on = Version A (Werkseinstellung)
= Version BPŘEDEHŘEVU SABIK
3.2.2.off
INSTALACE

22

210 PH, SABIK 350 PH A SABIK 500 PH
POZNÁMKA

V následujících pokynech je vyobrazena verze provedení
A (tovární nastavení). Při instalaci předehřevu do jednotek
SABIK v provedeníi B se instaluje předehřev na připojovací stranu 2. U provedení B je třeba dodržet také správné
zapojení ventilátoru, řídicí signál a napájení M2.

2.Uvolněte
Schrauben
Torxšrouby
30 (22)
Gerät se ve
2.
a odstraňte
Torxunten
30 (22)am
nacházející
spodní
části větrací jednotky SABIK.
lösen.
3. Uvolněte a odstraňte šrouby Torx 30 (21) nacházející se v
3.horní
Schrauben
Torx 30 (21) oben am Gerät
části větrací jednotky SABIK. (šipka 1).
herausschrauben
(Pfeil2).
1).
4. Odstraňte čelní kryt (23), (šipka
4. Frontabdeckung (23) entfernen (Pfeil 2).

Einstellung am Kippcodierschalter

on
off

1

2

3

4

5

6

7

8
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t

2).

5. E
k
o
o

1. Filterabdeckung (20) entfernen.

20
5. Einstellung am Kippcodierschalter 5
kontrollieren.
on = Version A (Werkseinstellung)
off = Version B

1.1. Odstraňte
Filterabdeckung
(20) entfernen.
kryt filtrů (20).

1

21
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23

9

54

2

Provedení A

12

48
53

2

Provedení B

12

24

28

49
3
4

26
25

29

5. Odstraňte krytku (24) (šipka 3)
Verschlussstopfen
(24) entfernen (Pfeil 3).
6.5.Provedení
A:
napájení
6.Odpojte
Version
A: M1 (48) a řídicí signál M1 (54) od řídicí desky (12).
provedení B:
Spannungsversorgung M1 (48) und SteuerOdpojte napájení M2 (49) a řídicí signál M2 (53) od řídicí desky (12).
signalkryt
M1ventilátoru
(54) von 1der
(12)
ab- (26) pomocí rukojeti na spodní straně krytu (šipka 4).
7. Vytáhněte
(25)Hauptplatine
spolu s jednotkou
ventilátoru
8. V krytu
ventilátoru 1 (25) propíchněte kabelovou průchodku průchodku (28) vhodným nástrojem, např. šroubovákem.
ziehen.

Version B:
Spannungsversorgung M2 (49) und Steuersignal M2 (53) von der Hauptplatine (12) abziehen.
7. Ventilatorabdeckung 1 (25) zusammen mit
der Ventilator-Einheit (26) am Griff an der
unteren Abdeckseite herausziehen (Pfeil 4).
8. In der Ventilatorabdeckung 1 (25) in der
Durchführungstülle (28) die vorgesehene
Kabeldurchführung mit einem geeigneten
Werkzeug, z.B. Schraubendreher, durchstoßen.
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11
11

26

27

9

25

28

9. 9.Vorheizregister
wie
dargestellt,
mit vodítka
der až k zarážce. Potom zatlačte předehřev (9) do spodního
Zasuňte předehřev(9),
(9) do
horního
vodorovného
oberen
horizontalen
vodorovného
vodítka. Führung einschieben
10.
Protáhněte
kabel
(27)vertikalen
dříve proraženou
kabelovou průchodkou v prostupu (28).
und
zwischen
dem
Anschlag
11. Vložte krytku (24) zpět do krytu ventilátoru 1 (25).
hineindrücken. Anschließend das
12. Zasuňte na doraz sestavu ventilátorové jednotky (26) s předehřevem (9) zpět do jednotky SABIK (29).
Vorheizregister
(9) in1 (25)
die zpět
untere
horizontale
13.
Vraťte kryt ventilátoru
do jednotky
SABIK (29).
Führung hineindrücken.
10. Kabel (27) durch die zuvor durchgestoßene
UPOZORNĚNÍ
Kabeldurchführung
in der DurchführungsUjistěte se, že hadičky odběru tlaku ventilátoru nejsou
tülle
(28) stecken.
zalomené.

11. Verschlussstopfen (24) wieder in die
Ventilatorabdeckung 1 (25) einsetzen.
12. Zusammenbau Ventilator-Einheit (26) mit
Vorheizregister (9) bis zum Anschlag wieder
in das ASPV (29) hineinschieben.
13. Ventilatorabdeckung 1 (25) wieder in das
ASPV (29) einsetzen.

Hinweis:
Darauf achten, dass die Druckschläuche des
Ventilators nicht geknickt werden.

12
12
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54

2

Provedení A

53

12

54

12

13

48

2

Provedení B

12

53

49

31

48
30

15

49

11
14

17. Verbindung zwischen Zusatzplatine (11) und

14. Vložte
Zusatzplatine
(11) des
Vorheizregisters,
wie řídicí desky
14.
desku pomocných
obvodů
předehřevu (11) vedle
(12) podle obrázku.
Hauptplatine
(12) mit den im Lieferumfang
15. Provedení
A: ausgerichtet, neben der Hauptdargestellt
enthaltenen
Kabeln
herstellen.
Dazu
das
Připojte napájecí kabel M1 (30) ke konektoru (48) a kabel řídicího signálu M1 (31) ke konektoru
(54) na řídicí
desce
(12).
platine
(12)
installieren.
Spannungskabel (14) und Steuerkabel (15)
Provedení B:
napájecí
M1Zusatzplatine
(31) ke konektoru(11)
(53) zur
na řídicí
desce (12):
15. Připojte
Version
A: kabel M1 (30) ke konektoru (49) a kabel řídicího signálu
von der
Haupt16. Připojte
předehřevu (13) k desce pomocných obvodů předehřevu (11). Řiďte se popisy svorek na desce
Kabel napájecí
(30) derkabel
Spannungsversorgung
platine (12) führen und einstecken.
plošných spojů (11):
M1
(48)
und
Kabel
(31)
des
Steuersignals
• PE = zelenožlutá
•M1
L1 =(54)
hnědá
mit der Hauptplatine (12) verbinden.
• N1 = modrá
Version B:
17. Propojte desku pomocných obvodů předehřevu (11) a řídicí desku (12) pomocí kabelů, které jsou součástí dodávky. ZaSpannungsversorgung
M2 (49)
und(15)
Steuersuňte
napěťový kabel (14) a ovládací
kabel
do konektorů desky pomocných obvodů předehřevu (11) a do konektorů
řídicí
desky
(12).
signal M2 (53) mit der Hauptplatine (12) verbinden.

16. Kabel (13) der Spannungsversorgung des
Vorheizregisters mit der Zusatzplatine (11)
verbinden. Dazu die Beschriftungen auf der
Zusatzplatine (11) beachten:
• PE = grün-gelb
• L1 = braun
• N1 = blau
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13

11

34
35

36
33

5
M+P-26A-2336

Verschlussstopfen
3.2.3. Feuerstätten-Modus aktivieren/de18.18.
Odstraňte
krytku (33) (šipka(33)
5). entfernen (Pfeil 5).
19.19.
Kabel
snímače
teploty
odpadního
vzduchu
(34)
vyjměte
z
drážky.
aktivieren
Kabel des Fortlufttemperaturfühlers (34)
20. Připojte teplotní čidlo předehřevu (35) k desku pomocných obvodů předehřevu (11), kabel vložte do drážky a čidlo
aus der
Nut (36).
herauslösen.
prostrčte
otvorem
21.20.
Vložte
zpět do drážky kabel
(34)des
a vraťte
krytku (33).
Temperaturfühler
(35)
Vorheizregisters
Hinweis:
22. Kroky instalace 1-4 proveďte v opačném pořadí.
an der Zusatzplatine (11) einstecken, in die
23. Připojte napájení jednotky SABIK (29). Předehřev (9) je připraven k provozu.
Nut verlegen und durch die Öffnung (36) einsetzen.

21. Kabel (34) wieder in die Nut verlegen und
Verschlussstopfen (33) einsetzen.
22. Kabel des Fortlufttemperaturfühlers (34)
wieder in die Nut einsetzen.
23. Für den Zusammenbau die Arbeitsschritte 1.-4. in umgekehrter Reihenfolge
durchführen.
24. Stromversorgung vom ASPV (29) wieder
herstellen. Das Vorheizregister (9) ist betriebsbereit.

14
14

Alle nachfolgenden Beschreibungen sind am
PluggEasy Wohnraumlüftungsgerät ASPV der
Version A (Auslieferzustand) dargestellt. Bei
der Aktivierung/Deaktivierung des Feuerstätten-Modus bei umgeschalteter Version B
ist sinngemäß vorzugehen.

Bei gleichzeitiger Verwendung von raumluftunabhängigen Feuerstätten mit dem Wohnraumlüftungsgerät, muss der FeuerstättenModus am Wohnraumlüftungsgerät aktiviert
werden, um einen kontinuierlichen Betrieb zu
gewährleisten.
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Einstellung am Kippcodierschalter

3.2.3. AKTIVACE/DEAKTIVACE REŽIMU KRB
UPOZORNĚNÍ
Následující popis je určen pro jednotky v provedení A
(stav při dodání). Obdobně postupujte při aktivaci/deaktivaci režimu Krb pro provedení B.

Pro zabránění zpětnému proudění kouře a plynů do větraného prostoru slouží režim Krb. Tento režim je nutné aktivovat, pokud
se v rámci větraného prostoru nachází krb nebo jakýkoliv jiný obdobný zdroj tepla. V případě aktivace tohoto režimu společnost
20 / SABIK 500-PH (volitelné příslušenství). Užití
S&P doporučuje užití topného registru předehřevu SABIK 210-PH / SABIK 350-PH
předehřevu zabezpečuje plynulý provoz zařízení bez výpadků. V případě rizika zamrznutí dojde k vypnutí jednotky také v režimu
Krb. Jednotka bude deaktivována po dobu 2 hodin. Po uplynutí této doby dojde k opětovné aktivaci zařízení a jednotka zkontroluje, zdali již riziko pominulo. Pokud riziko zamrznutí přetrvává, dojde k opětovné deaktivaci zařízení po dobu 2 hodin a tento
Einstellung
amopakovat
Kippcodierschalter
1.že Filterabdeckung
(20) entfernen.
cyklus se bude
až do chvíle, dokud jednotka nevyhodnotí,
riziko zamrznutí již pominulo.
on
off

1

21
1

2

3

4

5

6

7

8

5. Ei
ko
on
of

23
2
20
1. Filterabdeckung (20) entfernen.

1. Odpojte jednotku od zdroje elektrického napětí.
2. Odstraňte kryt filtrů (20).

21

1

5. Einstellung am Kippcodierschalter 5
kontrollieren.
on = Version A (Werkseinstellung)
off = Version
22 B
22

2. Schrauben Torx 30 (22) unten am Gerät

3. Uvolněte a odstraňte šrouby Torx 30 (22) nacházející se ve
lösen.
spodní
části jednotky.
4.
Uvolněte
a odstraňte
Torxoben
30 (21)
nacházející
3. Schrauben
Torxšrouby
30 (21)
am
Gerät se v
horní části jednotky (šipka 1).
herausschrauben (Pfeil 1).
5. Odstraňte čelní kryt jednotky (23) (šipka 2).

23
2

22

4. Frontabdeckung (23) entfernen (Pfeil 2).

22

2. Schrauben Torx 30 (22) unten am Gerät
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gerät
ausdas
d die
eGerät
rholt
-

3. Schrauben Torx 30 (22) unten am Gerät
lösen.
4. Schrauben Torx 30 (21) oben am Gerät
herausschrauben (Pfeil 1).
on (23) entfernen (Pfeil 2).
5. Frontabdeckung
off

1

d.

2

3

4

5

6

7

5. LIKVIDACE

8

on

5.1 DEMONTÁŽ

off

t
zu

1

2

3

4

5

6

7

8

• Odpojte zařízení od zdroje elektrického napětí.
• Proveďte odpojení všech pólů v rámci zařízení.

s-

eit
Beert,
aus.
ie
rieb

6A-2130

ngs-

gs-

Vyřazení zařízení z provozu smí být provedeno pouze osobou
k tomu způsobilou a řádně proškolenou.

5.2. BALENÍ
Balící materiály jsou z velké částí recyklovatelné. V průběhu likvidace obalových materiálů postupujte v souladu a lokálními
vyhláškami a nařízeními.

5.3. VYŘAZENÉ ZAŘÍZENÍ

4. Aktivieren:
Kippcodierschalter 4 auf „on“ stellen.
Deaktivieren:
6. Aktivieren:
6. Aktivace
režimu Krb:
Kippcodierschalter
4 auf „off“ stellen.
Kippcodierschalter
4 pozice
auf „on“
Nastavte
DIP přepínač 4 do
„on“stellen.
5. Deaktivace
Abdeckung
(2)
mit
Schrauben
Torx 10 (1)
režimu Krb:
Deaktivieren:
festschrauben.
Nastavte DIP přepínač 4 do pozice „off“
Kippcodierschalter
aufa připevněte
„off“ stellen.
7. Přiložte
čelní kryt jednotky4(23)
jej pomocí
6. šroubů
Stromversorgung
des WohnraumlüftungsTorx
30
(21)
a
(22).
7. geräts
Frontabdeckung (23) mit Schrauben
8. Opětovněherstellen.
umístěte kryt filtrů na své místo (20).
Torx 30
(21) und
(22)elektrického
festschrauben.
9. Připojte
jednotku
ke zdroji
napětí
7.8.
Wenn
Automatikmodus
noch
10. Filterabdeckung
Pokud der
není
aktivován
automatický
režim,
(20) einsetzen.
			
stiskněte
tlačítko ist,
na cca
5 sekund.
nicht
aktiviert
Taste
ca.
9. Stromversorgung des Wohnraumlüftungs5 Sekunden lang drücken.
geräts herstellen.
10.

Wenn der Automatikmodus noch
4. TECHNICKÉ
ÚDAJE
nicht
aktiviert ist, Taste ca.
5 Sekunden lang drücken.
Jednotka

Příkon

NEMBUS 210 PH

max. 750 W

SABIK 210 PH

max. 750 W

SABIK 350 PH

max. 1200 W

SABIK 500 PH

max. 1500 W

6A-2131
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V rámci konstrukce zařízení jsou použity materiály, které je
možné v případě vhodné recyklace opětovně použít. Z tohoto
důvodu je doporučeno vyřazené zařízení předat do rukou specializované společnosti zabývající se touto problematickou.

6. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE
Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči
budoucím generacím nás zavazují k recyklaci
používaných materiálu; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na
příslušných recyklačních místech a zbavte se
zastaralého zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady.
V případě jakýkoliv dotazů, se obraťte na jakoukoliv pobočku
společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky
www.elektrodesign.cz

S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.
C. Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España
Tel. +34 93 571 93 00
Fax +34 93 571 93 01
www.solerpalau.com

