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ODPŁYW SKROPLIN 

W centralach z odzyskiem ciepła VUT 270 VSB EC A 14 jest wymagana instalacja systemu odprowadzenia skroplin.*
Miejsce na otwór do instalacji króćca odpływowego znajduje się w dolnej części centrali. 

Otworzyć panel serwisowy, wyjąć wymiennik i filtry, po czym wywiercić otwór o średnicy 22 mm w plastikowym zbiorniku, w kanale 

wywiewanego powietrza. Króciec odpływowy zainstalować w otworze i podłączyć go do systemu kanalizacyjnego, używając zestawu 

syfonu SG-32 (do nabycia osobno). Rury należy zamontować z nachyleniem nie mniejszym niż 3° w kierunku odpływu. 

Rura przyłączeniowa � -- -� 

System kanalizacyjny �---� 

System odpływu skroplin przeznaczony jest do użytkowania w temperaturze otoczenia powyżej O °C! 

Jeśli temperatura otoczenia wynosi mniej niż O 0C, system odpływu skroplin powinien być izolowany termicznie i dodatkowo 

ogrzewany.

* Zalecany montaż odpływu skroplin również w centralach VUE ze względu na możliwość powstania kondensatu przy 

niesprzyjających warunkach klimatycznych.

ZMIANA STRONY SERWISOWEJ 

Montaż prawostronny Montaż lewostronny 

CZERPNIA 

Upewnić się, że strona obsługi serwisowej została wybrana prawidłowo. Zastosowany sposób montażu powinien umożliwiać łatwy 

dostęp do centrali w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i naprawczych. Płytę, po stronie serwisowej, należy zamocować 

za pomocą wkrętów przed montażem (wkręty wchodzą w skład zestawu). 
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MOŻLIWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUNIĘCIA 

Problem Możliwe przyczyny Sposób naprawy 
Należy upewnić się, czy sieć zasilająca jest podłączona w 

Brak podłączenia do sieci zasilającej. prawidłowy sposób, jeżeli nie jest - należy usunąć błąd 
podłączenia. 

Wyłączyć centralę. Ustalić przyczynę zaklinowania 
Zaklinowanie silnika; zanieczyszczone łopatki wirnika. wentylatora. Oczyścić łopatki wirnika wentylatora. Ponownie 

uruchomić centralę. 

Awaria systemowa. 
Wyłączyć centralę. Skontaktować się ze sprzedawcą. 

Zwiększone zużycie prądu elektrycznego, wywołane 
zwarciem w obwodzie elektrycznym. Wyłączyć centralę. Skontaktować się ze sprzedawcą. 

Nastawiona zbyt niska prędkość wentylatora. Włączyć wyższy bieg. 

Zanieczyszczenie filtrów, wentylatorów lub wymiennika Oczyścić lub wymienić filtry; oczyścić wentylatory i 
ciepła. wymiennik ciepła. 

Elementy układu nawiewnego (kanały wentylacyjne, 
dyfuzory, żaluzje, kratki) są zanieczyszczone, uszkodzone 

Oczyścić lub wymienić elementy układu nawiewnego 

lub zamknięte. 
(kanały wentylacyjne, dyfuzory, żaluzje, kratki). 

Zanieczyszczony filtr wywiewny. Oczyścić lub wymienić filtr wywiewny. 

Zanieczyszczony wirnik (wirniki). Oczyścić wirnik/wirniki. 

Obluzowane śrub mocujących wentylator lub obudowę. 
Dokręcić do oporu śruby mocujące wentylator lub obudowę. 

Brak łączników amortyzujących wibracje na króćcach do Zainstalować gumowe łączniki, amortyzujące wibracje. 
podłączenia kanałów wentylacyjnych. 

System odpływu jest zanieczyszczony, uszkodzony lub 
W razie potrzeby oczyścić odpływ. Należy sprawdzić kąt 

Po włączeniu centrali 
wentylator(y) nie 
uruchamia(ją) się. 

Zadziałanie 
automatycznego 
wyłącznika przy 
włączeniu centrali. 

Zmniejszony 
przepływ powietrza. 

Nawiew zimnego 
powietrza. 

Nadmierny hałas, 
wibracje. 

Wyciek wody 
nieprawidłowo wykonany. 

nachylenia odpływu, syfon i zabezpieczenie systemu 
odpływowego przed zamarzaniem. 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Urządzenie należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym w suchym wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 

od +5 °C do +40 °C 
Zawartość w powietrzu oparów i domieszek o właściwościach korodujących i uszkadzających izolację oraz szczelność połączeń jest 

niedopuszczalna. 
Podczas załadunku i rozładunku należy korzystać z odpowiednich podnośników, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom urządzenia. 

Podczas załadunku i rozładunku urządzenia należy przestrzegać zaleceń, dotyczących przemieszczania tego typu ładunków. 

Transport jest dozwolony dowolnym środkiem transportu pod warunkiem, że urządzenie będzie zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Transport urządzenia jest dozwolony tylko w pozycji roboczej. 
Podczas załadunku i rozładunku należy zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami. 
Jeśli transport i magazynowanie urządzenia odbywało się w niskiej lub ujemnej temperaturze zaleca się, aby uruchomienie urządzenia 
nastąpiło nie wcześniej niż po 3-4 godzinach przebywania w warunkach roboczych. 
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