FOUR SEASONS

FOUR HOME
CEILING
Centrala z odzyskiem ciepła typu mieszkalnego podwieszana
Instrukcja instalacji
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1-OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA














Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu!
Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym temperatura wynosi od 0°C do +40°C, a
wilgotność względna jest mniejsza niż 80%. Jeśli spodziewane jest skraplanie się kondensatu,
należy ogrzać powietrze napływające z zewnątrz, np. nagrzewnicą kanałową.
Przy montażu metalowych przewodów w konstrukcjach drewnianych zawierających metalowe
listwy, druty lub inne metalowe części, należy uważać, by nie miały one kontaktu
elektrycznego z listwami, drutami ani blachami.
Kanały zewnętrzne muszą być nachylone pod kątem (1/30 lub większym) do dołu, na
zewnątrz w stosunku do urządzenia głównego i odpowiednio izolowane.
Do montażu produktu należy wybrać stabilne miejsce, które umożliwi prawidłowy i solidny
montaż.
Proces instalacji należy przeprowadzać w rękawicach.
Jednostka powinna być użytkowana w odpowiednich warunkach, zgodnie z jej specyfikacją
techniczną i przeznaczeniem konstrukcyjnym. (W przeciwnym razie odpowiedzialność
spoczywa na użytkowniku)
Nieupoważnione osoby nie mogą ingerować w urządzenie lub używać nieoryginalnych części
zamiennych.
Nie instalować w miejscu narażonym na działanie deszczu.
Nie należy używać produktu do pracy poza jego zakresem napięcia znamionowego i mocy
sterujących.
W żadnym wypadku nie można samodzielnie demontować tego urządzenia. Demontaż i
naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych serwisantów.
W celu odłączenia zasilania należy zastosować wyłącznik izolacyjny o minimalnym odstępie
styków 3 mm.
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2-CZĘŚCI
Urządzenie HOME przeznaczone jest do odzyskiwania części energii z powietrza wywiewanego przez
system wentylacyjny. Odzyskana energia jest bezpośrednio przekazywana do dopływu świeżego
powietrza, co zmniejsza obciążenie systemu ogrzewania.

Kanał obejściowy
(by-pass)

Filtry zasilające i
wyciągowe

Króciec
Spigot
metalowy
Wentylator
wywiewny

Wentylator
nawiewny

Filtry zasilające i
wyciągowe

Obudowa
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Filtry
zasilające i
wyciągowe
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(1) Specyficzne zużycie energii [kWh/(m².a)]

System odzyskiwania ciepła
Jednostkowy pobór mocy
Wydajność cieplna
Prędkość przepływu (150 Pa)
Zasilanie elektryczne
Głośność przy danej prędkości przepływu
Czynnik kontroli i typologia
Prędkość mieszania

SEC(1)

ciepły
średni
zimny

E
-16,37
A
-41
-79,39 A+
Rekuperator
0,277
W (m³/h)
84,4
%
275
m³/h
180,2
W
49
Lwa
1/ręczny
0
%

HOME 30
E
-16,9
A
-41,7
-80,39 A+
Rekuperator
0,2975
85,9
400
238
56,4
1/ręczny
0

HOME 40

3-DANE TECHNICZNE

Home Ceiling 30

Home Ceiling 40
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4-WYMIARY URZĄDZENIA

*Widok z przodu
*Widok z boku
*Wszystkie wymiary podano w mm.
*Masa urządzenia wynosi 50 kg (z modułem obejściowym)
*Model Home posiada kanały o średnicy Ø 160 mm.

PRZESTRZEŃ SERWISOWA:

SUPPLY AIR
Nawiew

a

RETURN AIR
Wyciąg z pomieszczeń

EXHAUST
AIR
Wyrzutnia

Czerpnia
OUTSIDE
AIR

Należy zachować 600mm wolnej przestrzeni przed urządzeniem.
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5-INSTALACJA:
-Montaż sufitowy






Dybel stalowy M10 jest mocowany do ściany.
Śruba imbusowa M10 jest wkręcana tak, że przechodzi przez uchwyt.
Zawieś urządzenie.
Podczas montażu sufitowego urządzenie musi zostać zamontowane w poziomie.
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– Odpływ kondensatu
Skroplona woda powinna być odprowadzona z urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom w systemie
odzyskiwania ciepła i systemie kanałów.
Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
1. Przyłącza rur skraplacza do głównego przewodu odwadniającego nie powinny być mniejsze niż
średnica przyłącza przewodu odwadniającego (średnica nie mniejsza niż 10 mm).
2. Przyłącze lub złącze rurowe powinno być zamontowane tak, aby umożliwić łatwe odłączenie w celu
oczyszczenia z osadzających się zanieczyszczeń.
3. Rura odpływowa powinna mieć średnicę co najmniej 10 mm i dostateczne nachylenie; w żadnym
wypadku rura odpływowa nie może być podłączona bezpośrednio.
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6-KONSERWACJA

- Czyszczenie rekuperatora
– Wyłącznie przez uprawnionych serwisantów.
– Nie używać żrących, chemicznych środków czyszczących i detergentów.
– Czyścić wodą.
– Nie należy stosować siły.

.
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- Wyłącznie przez uprawnionych serwisantów
- Wyłącz zasilanie elektryczne.
– Otwórz pokryw
– Wyciągnij wentylatory

.
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-– Nie myj filtrów.
– Filtry należy odkurzyć.
– Wymieniać po trzech czyszczeniach.
– Wymień, jeśli pory są uszkodzone.
– Nie czyść filtrów grupy F , od razu je wymień.
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7-SCHEMAT POGLĄDOWY
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8-DOBÓR PRZEKROJU POPRZECZNEGO KABLI ELEKTRYCZNYCH
Podłączenie zasilania
1. Zasilanie (230V / 50Hz / 1 Phs), podłączenie zasilania (L, N, PE)
2. Przewód sterujący (5 m)
Długość przewodu wynosi 5 m. Przewód sterujący należy umieścić tam, gdzie zostanie podłączony panel sterujący.

Wymiary przewodu zasialającego-230V JEDNOFAZOWY
MODEL URZĄDZENIA
POBÓR MOCY (W) BEZPIECZNIK
PRZEKRÓJ
(A) POPRZECZNY PRZEWODU (mm² )
HOME 30
166
1
3x0,5
HOME 40
238
1
3x0,5

Wymiary przewodu zasilającego nagrzewnicę elektryczną-230 V JEDNOFAZOWA
MODEL URZĄDZENIA Średnica nagrzewnicy (mm) POBÓR MOCY (kW) BEZPIECZNIK
PRZEKRÓJ
(A) POPRZECZNY PRZEWODU (mm² )
HOME 30
160
2
8
3x0,5
HOME 40
160
2
8
3x0,5
*Przed montażem nagrzewnic, prosimy o kontakt: serwis@hghava.com
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9-REGULACJA
-- TABELA REGULACJI
DZIAŁANIE
WŁĄCZ/WYŁĄCZ

OPIS
Dostępny jest panel sterowania lub funkcja zewnętrznego
włączenia/wyłączenia.

DOSTĘPNOŚĆ
STANDARDOWA

WYŚWIETLACZ

Dostępny jest cyfrowy panel sterowania.

STANDARDOWA

WYŚWIETLACZ

Kontroler bezprzewodowy jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

OPCJONALNA

USTAWIENIE OBROTÓW
WENTYLATORA

Dostępna jest trójstopniowa regulacja obrotów wentylatora powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

STANDARDOWA

USTAWIENIE OBROTÓW
WENTYLATORA

Funkcja stałego przepływu powietrza jest dostępna z czujnikami ciśnienia.

OPCJONALNA

USTAWIENIE OBROTÓW
WENTYLATORA

Dostępna jest regulacja przepływu powietrza w oparciu o czujnik jakości
powietrza.

OPCJONALNA

Free cooling

Swobodne chłodzenie jest dostępne na podstawie oceny powietrza
wewnątrz i na zewnątrz.

STANDARDOWA

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

Tam, gdzie temperatura zewnętrzna jest niska, funkcja będzie aktywowana
po otrzymaniu informacji z czujników wilgotności i temperatury.

STANDARDOWA

MODBUS

FUNKCJE FILTRA

ZWIĘKSZANIE MOCY

Wszystkie funkcje urządzenia sterowane są za pośrednictwem komputera
lub centralnego systemu sterowania.
Istnieją 2 opcje kontrolowania filtrów:
Opcja 1: Rejestracja czasu pracy urządzenia, a po upływie ustawionego
czasu panel sterowania informuje o konieczności wymiany filtra.
Opcja 2: Czas wymiany filtra może być sterowany mechanicznie za pomocą
presostatu. W tym wariancie, panel sterowania zasygnalizuje konieczność
zmiany filtra.
Jest stosowany jest w celu zwiększenia prędkości wentylatora:
Opcja 1: Za pomocą przycisku zwiększania mocy w panelu sterowania.
Opcja 2: Przez styk beznapięciowy lub przewód fazowy oświetlenia (230V)
do płytki PCB.

STANDARDOWA

STANDARDOWA

STANDARDOWA

BEZPIECZEŃSTWO

Wyłącza się automatycznie w przypadku zakłócenia pracy urządzenia.

STANDARDOWA

ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Pozostanie aktywny w przypadku pożaru.

STANDARDOWA

CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE

Na życzenie dostępne są bezprzewodowe czujniki CO2, różnicy ciśnień,
temperatury i wilgotności.

OPCJONALNA
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Kontakt
Wyłączny dystrybutor w Polsce
HG hava Sp. z o.o.
Ul. Kontkiewicza 1c
42-209 Częstochowa
e-mail: serwis@hghava.com
Tel. +48 512 925 601
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