TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
cts 602 HMI by NILAN

COMBI S 302 Polar Top

TARTALOMJEGYZÉK
Biztonság

Version3.00-11.04.2019
2

Tartalomjegyzék
Biztonság .......................................................................................................................................................................................... 4
ÁROMELLÁTÁS ...................................................................................................................................................................... 4
HŐSZIVATTYÚS SZELLŐZTETŐ ........................................................................................................................................... 4
MEGSEMMISÍTÉS .............................................................................................................................................................................. 4

SZELLŐZTETŐRENDSZEREK ................................................................................................................................................. 4
HŐSZIVATTYÚ .......................................................................................................................................................................... 4
Általános Információk ............................................................................................................................................................. 5
Bevezetés ........................................................................................................................................................................................ 5

Általános információk a telepítésről ............................................................................................................................ 5
Beüzemelés előtti ellenőrzés .......................................................................................................................................................... 6

A Combi szellőztető készülék ............................................................................................................................................. 6
Készüléktípusa............................................................................................................................................................7

Termékleírás ......................................................................................................................................................................... 7
Készülék ................................................................................................................................................................................. 8
Hőmérséklet érzékelők áttekintése ............................................................................................................................ 9
Combi S 302 Polar Top méretei .................................................................................................................................... 11
Működési diagram ............................................................................................................................................................. 12
Kiegészítők ............................................................................................................................................................... 13

Elektromos utófűtő ........................................................................................................................................................... 13
Pollenszűrő .......................................................................................................................................................................... 13
CO2 - Érzékelő .................................................................................................................................................................... 13
Kiegészítő alaplap ............................................................................................................................................................... 13
EM-Box .................................................................................................................................................................................. 13
Telepítés .......................................................................................................................................................................................... 15
Beszerelés ................................................................................................................................................................ 15

A készülék elhelyezése ................................................................................................................................................... 15
Elektromos szerelési munkák ................................................................................................................................................. 16
Villamos Bekötés ....................................................................................................................................................... 16

Biztonság .............................................................................................................................................................................. 16
A csatlakozások áttekintése ......................................................................................................................................... 16
Kezelő panel ................................................................................................................................................................................... 17

Csatlakozás a CTS602 HMI Kezelőpanelhez........................................................................................................... 17
A készülék elektromos bekötése .................................................................................................................................................. 17
2

Tápellátás ............................................................................................................................................................................. 17
Combi S 302 Polar Top ..................................................................................................................................................... 17
Kiegészítők elektromos bekötése ............................................................................................................................... 18

Felhasználói funkció/Modbus ...................................................................................................................................... 18
Elektromos utófűtő ........................................................................................................................................................... 19
CO2-érzékelő ...................................................................................................................................................................... 20
Kiegészítő alaplap csatlakoztatása ........................................................................................................................... 22
Tűzjelző csatlakoztatása ............................................................................................................................................... 23
Általános riasztás ............................................................................................................................................................. 24
Külső hőtermelő ................................................................................................................................................................. 25
Szerelvények telepítése ...................................................................................................................................................... 26
Kondenzvízelvezető .................................................................................................................................................. 26

Fontos információk ........................................................................................................................................................... 26
Alsó csatlakozás ................................................................................................................................................................ 27
Szerelvények csatlakoztatása .................................................................................................................................... 28

Zárt golyós szifon (kiegészítő) ..................................................................................................................................... 28
Légcsatorna kiépítése ................................................................................................................................................................ 25
Légcsatornarendszer ................................................................................................................................................................... 25

Előírás .................................................................................................................................................................................... 25
Tető kivezetés .................................................................................................................................................................... 26
Egyensúly ................................................................................................................................................................. 31

Fontos információk ........................................................................................................................................................... 31

3

Biztonság
ÁROMELLÁTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a készülék áramellátása megszakad és hiba lép fel, melyet a vezérlésben nem tud kijavítani, mindig húzza ki
a készüléket.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha hiba lép fel a készülék elektromos rendszerében, mindenképpen forduljon képzett szakemberhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Mindig válassza le a készüléketaz elektromos hálózatról telepítés, ellenőrzés, tisztítás vagy
szűrőcsere előtt.

HŐSZIVATTYÚS SZELLŐZTETŐ
FIGYELMEZTETÉS!
Kerülje a hőszivattyú fűtési rendszerében lévő csövekkel való közvetlen érintkezést, mivel azok égési
sérülést okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS!
A hőszivattyú megóvása érdekében az alábbi eszközökkel szerelték fel:
•
Elektronikus hőmérsékletfigyelés
A hőszivattyút az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, hogy
mindig tökéletes állapotban legyen a biztonságos üzemeltetés és a környezet megóvása érdekében.
A HŐSZIVATTYÚ KARBANTARTÁSÁÉRT A TULAJDONOS/FELHASZNÁLÓ FELEL.

MEGSEMMISÍTÉS
SZELLŐZTETŐRENDSZEREK
A Nilan egységei főként újrahasznosítható anyagokból állnak. Ezért azokat nem szabad keverni a
háztartási hulladékokkal, hanem a helyi újrahasznosítási központba kell szállítani ártalmatlanítás
céljából.

HŐSZIVATTYÚ
A hőszivattyúval ellátott egységek ártalmatlanítása szempontjából fontos, hogy forduljon a helyi
hatóságokhoz, hogy tájékozódjanak ezek helyes kezeléséről. A hőszivattyú az R134a típusú
hűtőközeget tartalmazza, amely helytelen kezelés esetén káros a környezetre.
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Általános információk
Bevezetés
Általános információk a telepítésről
A következő dokumentumokra lesz szükségünk a telepítéshez
• Telepítési útmutató
• Szoftver útmutató
• Kezelési útmutató
• Kapcsolási rajz
Az útmutatók a Nilan.hu weboldalról letölthetők: http://www.nilan.hu/index.php/hu/letoltes
Ha további kérdése merül fel a rendszer telepítése és a kézikönyv elolvasása után, forduljon a Nilan
Légtechnika Kft. munkatársaihoz, elérhetőségek megtalálhatóak a http://www.nilan.hu címen.
A kézikönyv célja, hogy a telepítőnek utasításokat adjon a készülék helyes telepítésére és
karbantartására.
FIGYELMEZTETÉS!
Megrendelő a berendezést a beüzemelés előtt nem csatlakoztathatja az elektromos hálózathoz! A
beüzemelés csakis egy munkafolyamatban történhet, azt részenként elvégezni nem lehet. Szállító a
beüzemelést csak abban az esetben tudja megkezdeni, ha a készülék hosszú távú működése
biztosított, valamint az épület kitakarított állapotban van és a belső hőmérséklet legalább +16 C fok.
A távfelügyeletre köthető készülékek számára Megrendelő a vezetéket a készülékhez odavezeti,
valamint működő, stabil internet ellátottságot biztosít. Építési területen készülék beüzemelése TILOS!
A beüzemelés elmaradásából, vagy beüzemelés előtti gépindításból, rongálásból, helytelen tárolásból
származó károkért Szállító felelősséggel nem tartozik, ideértve a garanciális, jótállási és szavatossági
felelősséget is!
A szellőztetőkészülék kiszállítás előtt le lett tesztelve. Kiszállítás és telepítés után üzembe helyezhető.
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Beüzemelés előtti ellenőrzés
A Combi szellőztető készülék
A készülék beállításai
Ez a lista arra szolgál, hogy a telepítő áttekintést kapjon arról, hogy mely beállításokat használja a
felhasználóval vagy az építővel konzultálva.

Funkciók

Beállítások

A szűrőcserék közötti időszak beállítása

Napok:

Milyen fokozaton fut az alap szellőzés?

Fokozat:

Alacsonyabb szellőzés szükséges alacsonyabb külső
hőmérséklet esetén

Igen/Nem

Fokozat:
Hőmérséklet°C:

Alacsonyabb szellőzés szükséges alacsony páratartalom
esetén

Igen/Nem

Fokozat:

Alacsony páratartalom
Magasabb szellőzés szükséges magas páratartalom esetén

%
Igen/Nem

Fokozat:

A beállítottmaximum idő magas páratartalom esetén

Min.:

Milyen magas a kívánt szobahőmérséklet?

(°C)

Alacsonyabb szobahőmérséklet esetén kapcsoljon ki

Igen/Nem

(°C)

A páraelszívó csatlakoztatva van a szellőzőberendezéshez

Igen/Nem

Fokozat:

Aktív hűtés engedélyezése

Igen/Nem

Hűtés alapérték
Magas légcsere hűtésnél
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°C:
Igen/Nem

Fokozat:
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Készüléktípusa
Termékleírás
A Combi S 302 Polar Top szellőztető berendezés kombinált passzív és aktív hővisszanyeréssel és hűtési
funkcióval rendelkezik.
A készülék 375 m3/h szállított térfogatáramra van tervezve 100 Pa külső nyomás mellett.
A szellőztetőelszívja a nedves és az elhasznált levegőt a fürdőszobából, WC-ből, konyhából, fürdőből és
a háztartási helyiségből. Friss levegőt szállít a lakóterekbe, például nappaliba, hálószobákba és a
dolgozó szobába. A hideg külső levegőt a hőcserélő meleg elszívott levegője melegíti fel
(hővisszanyerés).
A (ellenáramú) hőcserélőn kívül a Combi S 302 beépített hőszivattyúval is rendelkezik. A hőszivattyú
felhasználja azt a hőt, amely a hőcserélő hővisszanyerését követően marad az elszívott levegőben.
Télen a hőszivattyú felhasználható a befújtlevegő melegítésére. A befújt levegő 34 ° C-ra melegíthető.
Mivel a hőszivattyú megfordítható, nyáron felhasználható a befújt levegő hűtésére. Az egység
legfeljebb 10 ° C-ig képes lehűteni a levegőt. Légkondicionáló egységként azonban nem működik, mivel
viszonylag alacsony légcserével működik. A befújt levegő hűtése csökkenti a beltér páratartalmát. Ez
magasabb komfortérzetet biztosít a lakás használóinak, még magas beltéri hőmérsékleten is.
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Készülék

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Légcsatorna csatlakozások
Elektromos csatlakozások (A hátoldalon találhatóak)
Elszívott levegő szűrő
Külső levegő szűrő(igény esetén pollen szűrő is használható)
100% Bypass-csappantyú
Kereszt-ellenáramúhőcserélő
Hőszivattyú
Vezérlés
Ventilátorok
Előfűtő
Kondenzvízelvezetés
További légcsatorna csatlakozások (lehetőség van oldalsó bekötésre is)
Szűrőház fedél (a szűrőfedelet két csavar rögzíti, melyet ki kell lazítani az ajtó eltávolításához)
Kezelőpanel
8 pólusú csatlakozó
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Hőmérséklet érzékelők áttekintése

Hőmérsékletérzékelő a készülékben

Hőmérsékletérzékelő a készüléken kívül

T1: Külső levegő (előfűtő előtt)
T2: Befújt levegő
T4: Elszívott levegő a keresztellenáramúhőcserélő után
T5: Kondenzátor
T6: Elpárologtató
T10: Kidobott levegő
RH: Páratartalomérzékelő

T7: Befújt levegő az utófűtő után (tartozék). A
fűtőegység telepítésekor a T2 nevét T7-re
változtatja.
T8: Külső levegő melegítés előtt (tartozék)
T9: Utófűtőrendszer (tartozék)
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Combi S 302 Polar Top méretei
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Működési diagram
Fűtés funkció

Csatlakozások:
1. Külső levegő
2. Befújt levegő
3. Elszívott levegő
4. Kidobott levegő
5. Kondenzvíz elvezetés
6. Elektromos csatlakozások
7. Előfűtőrendszer
(fagymentesítés)
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Hűtés funkció

Vezérlés:
T1: Külső levegő érzékelő
T2: Befújt levegő érzékelő
T4: Elszívott levegő érzékelő
T5:Kondenzátor érzékelő
T6: Elpárologtató érzékelő
T10:Elhasznált levegő (szobahőmérséklet)
RH: Páratartalom érzékelő
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Kiegészítők
Elektromos utófűtő
Elektromos utófűtő elemmel növelheti a befújt levegő hőmérsékletét a kívánt
szintre. Az elektromos utómelegítő elemeket a befújt levegővezetékbe történő
felszereléshez szállítjuk. Tartalmazza a szükséges érzékelőket.

Pollenszűrő
Ha a lakásban élő személyek pollenallergiában szevednek, akkor egy pollenszűrő is
telepíthető a külső levegőbevezetőbe, hogy a pollenkoncentráció a szobában
mérséklődjön.
A pollenszűrő a levegőben levő káros részecskék kb 50%-át eltávolítja. Ezért
pollenszűrő használata ajánlott, ha nagyvárosban vagy az autópályához közel lakik

CO2 - Érzékelő
Széndioxid érzékelő használatával, a szellőztetés előre programozható a saját
vezérlőjével: abban az esetben, ha a levegőnek magas a széndioxid tartalma, a
szellőzés magasabb fokozatra kapcsol. Az aktiválási széndioxid-szintek
programozhatóak.

Kiegészítő
alaplap
A kiegészítő alaplap kibővíti a CTS 602 vezérlés funkcióit, és többek között lehetőséget
kínál a 2. felhasználói funkció használatára.

EM-BOX: A KONYHAI MEGOLDÁS

EM-Box
Az EM-BOX egy konyhai kiegészítő, amely segítségével a konyhai páraelszívó ernyő
meleg levegője bevezethető a szellőztető rendszerbe. Így ez a hő is részt vehet a
hővisszanyerési
folyamatban.
A készülék egy szervómotorral felszerelt és saját vezérléssel rendelkező egység. A
központi NILAN szellőztető vezérli a működését.
Hagyományos elszívási, és emelt légmennyiségű páraelszívási funkciót is betölt.
Amikor a konyhai elszívóernyő kikapcsolt állapotban van, akkor a készülék úgy vezérli
az EM-Boxot, hogy alap elszívás történjen csak a konyhából az elszívóernyőn
keresztül, és az elszívott
légmennyiség többi részét a lakás más pontjairól biztosítja.
Amikor az elszívóernyőt bekapcsolják, akkor az jelet küld a NILAN központi
szellőztetőnek. A szellőztetés maximális fokozatra kapcsol, valamint jelet küld az EMBox számára. Az EM-Box az elszívás arányát megváltoztatja úgy, hogy a maximális
elszívó kapacitásból eredő többlet légáramot az elszívóernyőtől veszi el. Így a
13

lakásból elszívott légmennyiség nagyobb része a konyhai ernyőn keresztül távozik,
és arányában kevesebb elszívást enged a többi helyiségből.
Jellemzők:
• Belimo szervómotor
• Komplett vezérlés
• Zsírszűrő
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Telepítés
Beszerelés
A készülék elhelyezése
FIGYELMEZTETÉS
A készülék telepítésekor elegendő helyet kell biztosítani a későbbi karbantartási és javítási munkák
elvégzéséhez.

A szűrőknek könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, hogy
könnyen cserélhetőek legyenek.

Min.60cm

A hőcserélő karbantartási munkáinak elvégzét, valamint a
ventilátorok vagy más alkatrészek cseréjét lehetővé kell
tenni. Ezért a készülék előtt legalább 60 cm szabad helyet
kell hagyni.

Bizonyos alkatrészek, például ventilátorok cseréje vagy
javítása során le kell vennie az egység tetejét.
Ha az egység fölé takaró burkolat van felszerelve, akkor
ennek könnyen eltávolíthatónak kell lennie.

FIGYELMEZTETÉS
Fontos, hogy az egység vízszintesen legyen elhelyezve, hogy biztosítva legyen a megfelelő
kondenzvíz-elvezetés a kondenzátumtálcáról.
FIGYELMEZTETÉS
Az egység kevés zajt és gyenge vibrációt bocsát ki, de figyelembe kell vennie a lehetséges rezgéseket,
amelyek az egységről az egyes épületelemekre terjedhetnek.
Szereljen rezgéscsillapítókat az egység alá. Kb. 10 mm távolságra az egyéb épületelemektől és az állandó
szerelvényektől.?
FIGYELMEZTETÉS
A zaj minimalizálása érdekében ajánlott, hogy az egységet a hátsó oldalával a külső fal felé helyezze.

15

Elektromos szerelési munkák
Villamos Bekötés
Biztonság
FIGYELMEZTETÉS
Minden munkát szakképzett személynek kell elvégeznie, a hatályos jogszabályoknak és
előírásoknak megfelelően.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a készülék elektromos alkatrészein dolgozik, a tápellátást meg kell szakítani.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozások és a kábelek használat során nem sérültek-e meg.

A csatlakozások áttekintése
A 230 V-os és az előmelegítő elem csatlakoztatása az egység hátulján található. Az USB kábellel a
vezérlőrendszerhez való csatlakozás a szűrőajtó mögött, az egység elején található.
A készülék tetején egy 8 pólusú dugó található.

1. USB kábel csatlakozó PC-hez
2. 8 pólusú csatlakozó T1 érzékelővel, lehetőség a felhasználó funkció 1 vagy Modbus/kezelőpanel
csatlakoztatásához
3 . 230 V-os dugó csatlakoztatása (ne felejtse el az elektromos földelést) és az előmelegítő elem
csatlakoztatása.

16

COMBI S 302 Top BY NILAN

Kezelő panel
Csatlakozás a CTS602 HMI Kezelőpanelhez
A kezelőpanel a CTS602 – alaplaphoz csatlakozik és a készülék elejére van felszerelve.
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A készülék elektromos bekötése
Tápellátás
FIGYELMEZTETÉS
Az áramellátást, beleértve a biztonsági leválasztó kapcsolót is egy erre felhatalmazott
villanyszerelőnek kell felszerelni.
Az elektromos hálózathoz villásdugóval csatlakozik. Fontos, hogy a készüléket elektromosan földelje.
A készülékhez egy EU villásdugó tartozik, amellyel csatlakoztatható a 230V-os hálózathoz. A készüléket
földelt dugajhoz kell csatlakoztatni és javasolt külön védelmes biztosítani. Az elektromos földelést a
villásdugó földelt dugaljhoz történő csatlakoztatásával biztosíthatja.
A készülék fix bekötésére is van lehetőség. Ebben az esetben a villásdugó eltávolítása után a vezetéket egy
földelt leválasztó kapcsolóhoz kell csatlakoztatni.

Combi S 302 Polar Top

1N 230V max. 50Hz (villásdugó)
(leválasztókapcsoló) Biztonsági kapcsoló
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Kiegészítők elektromos bekötése
Felhasználói funkció/Modbus
Felhasználói funkció: Felhasználói funkció használható például a páraelszívó vezérléséhez (EM-Box). Ehhez
egy potenciálmentes érintkező használata szükséges, amely jelet küld a készüléknek. Ezután az egység
növeli a szellőző levegő mennyiségét, amikor a páraelszívó be van kapcsolva. A jeladó csatlakoztatása a 8
pólusú csatlakozó 4-es és 5-ös pontján történik.
A felhasználói funkció más lehetőséget is biztosít, például kiegyenlítettlen szellőzést, ekkor a befújt és az
elszívott levegő mennyisége különbözik.

Modbus:A készülékkel Modbuson keresztül is kommunikálhat. A csatlakoztatás a 8-pólusú csatlakozó 1-es
(GND), 6-os (A1) és 7-es (B1) pontján történik.
A szoftverbeállításokat olvassa el a felhasználói kézikönyvben.
A csatlakozó az eszközhöz tartozik. A 3. bekezdésben.: a csatlakozások áttekintése
1
2
3
4
5
6
7
8

Készülék

Kezelőpanel
Számítógép
Átalakító
Modbus
Készülék

kezelőpanel
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Elektromos utófűtő
Útófűtő elemet kell alkalmazni, ha a befújt levegő hőmérsékletét szabályozni szeretné.
Kiegészítőként kapható egy elektromos utófűtő elem, a szükséges hőmérséklet érzékelővel és a csatlakozó
alkatrészekkel a befúvó vezetékbe történő beszereléshez.
Vágja le az RJ 45 dugót a hőre zsugorodó hüvely csatlakozásánál, és csatlakoztassa a vezetéket a vezérlő
alaplaphoz.
FIGYELMEZTETÉS
A T7 hőmérséklet érzékelőt azutófütő elem után kell elhelyezni. A T2 hőmérsékletérzékelőt a
vezérlő alaplapról el kell távolítani és helyére kell bekötni a T7 hőmérsékletérzékelőt.

A villamos kapcsolási rajzokat a készülékkel szállítják.
A kábeleket vezesse végig a légcsatorna mentén, majd vezesse be a készülékbe a gumis átvezető elemeken
keresztül, ezek után pedig csatlakoztassa azokat a vezérlő panelhez a kapcsolási rajznak megfelelően.
FIGYELMEZTETÉS
A fűtőelemet tűzálló szigetelőanyaggal kell szigetelni. A csatlakozódoboz fedelét azonban nem
szabad szigetelni.
Méret rajz

Elhelyezési lehetőségek

Ø160

50

270

50

370

50
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CO2-érzékelő
Tartozékként vásárolhat CO2-érzékelőt, ha a ventilátor sebességét a ház CO2-szintjével összhangban kívánja
szabályozni.
FIGYELMEZTETÉS
Mindig húzza ki az egység tápellátását, mielőtt kinyitja az ajtókat vagy megkezdené a készülék elektromos
szereléseit.
CO2 érzékelő a következő módon szerelhető fel:

1. Szerelje le az előlapokat.

2. Távolítsa el a csavarokat és szerelje le a fedőlemezt.

1. Lazítsa meg a rögzítő csavarokat és vegye le a
szűrőajtót.
2. emelje fel a nagy ajtót, és vegye le. Válassza le az RJ
csatlakozót a kezelő panelről a nagy ajtó belső oldalán.

3.

A T4 érzékelőt húzza ki a keresztellenáramúhőcserélőből

5. Szerelje be a CO2-érzékelőt a fém lapra az elszívószűrő
alá az önfúró csavarok segítségével (a CO2-érzékelő
készlet tartozékai).
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4. Húzza ki az ellenáramú hőcserélőt a rendszerből. Ne
vágja le a hevedert.

6. Vezesse a vezetéket a CO2-érzékelőtől a kábelátvezetőn keresztül a
vezérlésig. Szerelje be a tápegység dobozát az egység vezérlő
rekeszébe (fúrjon elő furatokat a mellékelt két csavar rögzítéséhez).
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7. Csatlakoztassa a kapcsolási rajznak megfelelően.
Lásd lentebb.

8. Tegye vissza az ellenáramú hőcserélőt. Ne felejtse el
a T4 érzékelőt visszahelyezni.
Zárja vissza a fedőlemezt, majd az előlapokat.
Ne felejtse el újra csatlakoztatni az RJ csatlakozót a
kezelő panelhez.

Vezesse a kábelt a CO2-érzékelőtől a vezérlő alaplaphoz és csatlakoztassa az alábbiak szerint:

Versicherung

Widerstand

A 2.00 vagy annál régebbi szoftververzió esetén az ellenállást a fekete jelvezetékhez kell
csatlakoztatni.
A 2.01 vagy újabb szoftververzióhoz, NEM kell ellenállást telepíteni.
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Kiegészítő alaplap csatlakoztatása
Ha kiegészítő alaplapot csatlakoztat a CTS602 vezérlő alaplaphoz, akkor elérhetővé válik a 2. felhasználói
funkció.
Az 1. felhasználói funkcióhoz hasonlóan a 2. felhasználói funkció is lehetővé teszi az egység funkcióinak felülírását
egy potenciálmentes érintkező külső jelén keresztül.
Ha a 2. felhasználói funkció be van kapcsolva, akkor a vezérlőrendszer kimeneti jelet is kibocsát.
A 2. felhasználói funkció nagyobb prioritással rendelkezik, mint az első.
Az 2. felhasználói funkció megegyező módon használható azelsővel.

A kiegészítő alaplap lehetővé teszi egy külső hőtermelő aktiválását is. Ezenkívül tartalmaz egy riasztási kimenetet
és fagymentesítő jelet.

Biztosíték
Relé funkció felhasználói választás 2

A vezérlő panelben kiválasztott érzékelő egy radiátort
vezérel (max. 500 W)

Relé funkció fagymentesítéshez

Felhasználói
választás 2

Csatlakoztassa a kiegészítő alaplapot a CTS602 vezérlő alaplap CN9 aljzatához.
FIGYELMEZTETÉS
A kiegészítő alaplapot és a csatlakoztatásokat, erre felhatalmazott szakembernek kell telepítenie.
A kiegészítő alaplap a CTS602 vezérlő alaplap kiegészítője. A Nilan nem szállít külső alkatrészeket.
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Tűzjelző csatlakoztatása
Csatlakoztathat tűzjelzőtermosztátot vagy külső tűzjelzőrendszert. Alap esetben zárt jelnek kell lennie, tűz
esetén a jel megszakad, a Compact S pedig tűzriasztásként regisztrálja.

Kiegészítő alaplap

Áthidalás, ha nincs felszerelve

Tűzjelzőtermosztát

Figylem!
Ha az egységet külső tűzjelző rendszerhez csatlakoztatja, állítsa be a szoftvert:
Általános beállítások /Szerviz / automatikus visszaállítás a külső tűz automatizálási rendszerre: „ Be”
állásba.
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Általános riasztás
Nehéz lehet a riasztásokat észlelni, ha az egység nehezen megközelíthető helyen van és a kezelő panel
ugyanazon a helyen található.
Külső riasztás, például fény vagy hangjelzés formájában csatlakoztatható az egységhez.

Kiegészítő alaplap
általános riasztás
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Külső hőtermelő
Az egység külső hőtermelőt, például elektromos radiátort vagy padlófűtési rendszert vezérelhet.
Az készülék figyeli a szobahőmérsékletet és blokkolja a külső hőellátást, ha nincs szükség fűtésre. Ha
önmagában a szellőztetés révén az egység nem képes felmelegíteni a helyiséget a kívánt hőmérsékletre,
akkor a külső hőtermelő elindul, amíg a szoba hőmérséklete el nem éri a kívánt szintet.
Csatlakoztassa a külső hőforrást a 8. relén keresztül, és állítsa be a kijelzőn az alábbi menüpont alatt:
Szellőzés / hőmérséklet beállítások

Külső hőtermelő

Kiegészítő alaplap

Maximálisan 500 W teljesítményt lehet csatlakoztatni (a Polar-os típusoknál megfelelő relét kell
felszerelni az eszközre).

25

Szerelvények telepítése
Kondenzvízelvezető
Fontos információk
A készülék Ø20 mm átmérőjű kondenzvíz elvezetővel van felszerelve. (PVC, GF- szerelvények).
FIGYELMEZTETÉS
A szifont úgy kell beállítani, hogy ez biztosítani tudja a kondenzvíz elvezetését.
FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben a készülék az épületen kívül van elhelyezve fontos, hogy a kondenzvíz elvezetőben
fűtőszálat használjanak, ami óvja azt az eljegesedéstől. a készülék fagyvédellme a telepítő felelőssége.
Működés közben akár 500 Pa negatív nyomás is előfordulhat a csatornában, ami egy 50 mm-es
vízoszlopnak felel meg. Ezért a szifont az ábrán látható módon kell felszerelni, hogy
megakadályozzuk annak kiszáradását és elkerüljük a visszaáramlást.
A szifon csatlakoztatásának légtömörnek kell lennie; különben levegő kerül a készülékbe, ami gátolja a
kondenzvíz levezetését. Vízkárosodást okozhat, ha a kondenzátum-tálca túlcsordul, és a kondenzvíz
kifolyik az egységből
A szifon felszerelése után az alábbiak szerint kell tesztelnie (az egységet csatlakoztatni kell a
csatornarendszerhez és az ajtót be kell zárni):
Töltse fel a kondenzátum-tálcát vízzel és indítsa el az egységet a legnagyobb ventilátorsebességgel.
Hagyja néhány percig futni. Ezután ellenőrizze, hogy nincs-e víz a kondenzátum-tálcában.
A szifon kiszáradhat, és megakadályozhatja, hogy a víz kifolyjon a kondenzátumtálcáról, mivel azután
levegőtszívhat be a készülék. Ezért a szifont rendszeresen ellenőrizni kell, különösen a nyár végén, és
szükség esetén meg kell tölteni vízzel. A szifon magasságának a minimális követelményeken túl
történő növelése minimalizálja az újratöltési igényt
INFORMACIÓ
A Nilan kínálatában elérhető a golyós szifon. A golyó biztosítja, hogy a kondenzátum elvezetésén
keresztül ne juthasson levegő a készülékbe, ha a szifon kiszárad. Ez elősegíti, hogy a víz a
kondenzátum-elvezetőn kifolyhasson, ami szükségtelenné teszi a kondenzátum lefolyásának gyakori
ellenőrzését.
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Alsó csatlakozás

Általános szifon csatlakoztatása

Nilan szifon csatlakoztatása
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Szerelvények csatlakoztatása
Zárt golyós szifon (kiegészítő)

Csatlakozási lehetőségek Nilan szifonnal:
1. Szifon Ø 32 mm-escsatlakozással
2. Szűkítő Ø20 mm-re
3. Szűkítő ¾ "RG
4. Szűkítő ½“-os tömlő

90-225

Ø32
Ø32

Ø20

Méret rajz
Minden méret mm-ben megadva.

Ø76

28

100

162

Ø32

123
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Légcsatorna kiépítése
Légcsatornarendszer
Előírás
FIGYELMEZTETÉS
Minden munkát szakképzett személynek kell elvégeznie, a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak
megfelelően.

Csatornák
Két féle rendszer segítségével, áramoltathatjuk a levegőt az épületben.
Spirálkorcolt csövek
A spirálkorcolt csövek fémből készülnek, melyeket sarokcsiszolóval, gépi lemezvágóval
szabnakméretre. Könyökök és egyéb idomok segítségével csatlakoztatják őket és a kiviteli tervnek
megfelelően kerülnek kiépítésre. A csöveket általában a födémhez vagy gerendákhoz gumis bilinccsel
függesztve helyezik el. Kerülendő a vezeték szakaszok felesleges megtörése.
Annak elkerülése érdekében, hogy a különböző hangok helyiségről-helyiségre terjedjenek,
hangcsillapítókat kell felszerelni.
A csöveket szigetelni kell a hőveszteség és a páralecsapódás elkerülése érdekében.

NilAIR-tömlők
A NilAIR csövek rugalmas rendszert alkotnak, amelyet könnyű telepíteni. A csövek könnyeden
vághatóak késsel, majd a kiviteli terv szerint elhelyezheti, anélkül, hogy különböző idomokat kellene
használnia. A készülék után egy hangcsillapító kerül elhelyezésre, amit az osztó doboz követ. Az osztó
dobozból a flexibilis csövek vezetnek a különböző helyiségekbe.
A NilAIR csövek alkalmazásakor nemszükséges minden helyiségbe hangcsillapítót telepíteni, mivel nem
áll fenn az áthallás veszélye.
Minden olyan csőhálózatot szigeteléssel kell ellátni, amely szigeteletlen és fűtetlen térben halad.
Ez egyszerűbb, mint a spirálkorcolt csövek esetében, mivel a NilAIR csöveket könnyen át lehet vezetni a
szigetelő csőhéjakon.
A NilAIR csövek rugalmasabbak, mint a spirálkorcolt csatornák, ezért ezeket olyan helyeken is
elvezetheti, amit a spiko csövek nem tesznek lehetővé.

Készülék
Merev csővel történő csatlakozáskor rezgésmentesítő idom beépítése javasolt, amely megakadályozza
a készülék keltetette apró rezgések továbbjutását a légcsatorna rendszerbe.
A légtechnika rendszer és a készülék között javasolt megfelelő méretű és számú hangcsillapító idomot
beépíteni,a gép és a súrlódási zaj lakásba való bejutásának megelőzése céljából
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Elszívott levegő
Telepítsen elszívó szelepeket olyan helyiségekbe, amelyek magas páratartalmúak. Helyezze a szelepeket arra a
helyre, ahol a leghatékonyabban képes elszívni a magas páratartalmú levegőt.
Magas páratartalmú helyiségék:
•
•
•
•

Fürdő
Mosdó
Konyha
Mosókonyha

Befújt levegő
Telepítse a befúvószelepeket a lakóterekbe. Helyezze el ezeketúgy, hogy a lehető legnagyobb
komfortérzetet biztosítsák.
Lakóterek:
• Nappali
• Hálószoba
• Gyerekszoba
• Dolgozószoba

Tető kivezetés
A beszívott friss levegő és a távozó levegő csatornákat úgy kell elhelyezni, hogy korlátozzák a szellőztető
rendszerben a szél hatására keletkező nyomásingadozást és megakadályozzák a madarak vagy más
állatok, valaminta növények leveleinek és egyéb hulló részeinek bejutását.
A friss levegő beszívását úgy kell elhelyezni, hogy minimálisra csökkentsék a rövidzárlat kockázatának
esélyét a távozó levegővel, figyelembe véve a leggyakoribb szélirányok járását.
A levegő beszívását legalább 0,5 m-re kell elhelyezni a tető felületétől. Fekete, lapos tetők esetén a tetőtől a
szívócső aljáig legalább 1 m távolságot kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy a meleg levegő ne
kerüljön be
az épületbe nyáron. A levegő beömlőnyílásokat a lejtős tetők északi vagy keleti oldalán kell elhelyezni.
Be kell szerelnie egy hangcsillapítót a készülék és a tetőkidobók között, hogy ne zavarja a környezetében
lévőket.
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Egyensúly
Fontos információk
FIGYELMEZTETÉS
Ahhoz, hogy a szellőztetőrendszer optimálisan működjön fontos, hogy mindig helyesen legyen
beállítva. Javasoljuk hogy ezeket a beállításokat mindig szakemberek végezzék.
Fontos megmérni a teljes befújt és a teljes elszívott levegő mennyiségét.
A rendszernek minimális vákuummal kell rendelkeznie, ami azt jelenti, hogy több levegőt kell elszívnia, mint
amennyit befúj. Így megakadályozható a nagymértékű páraképződés az épületben.
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