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Bevezetés
Ellenőrizze, hogy a következő dokumentumok mellékelve lettek a készülékhez:
- Telepítési Útmutató (ez a dokumentum)
- CTS 600 használati utasítás
- Villamos kapcsolási rajz
Ha ez az útmutató elolvasása után bármilyen kérdése lenne a telepítéssel kapcsolatban, vegye fel a
kapcsolatot az Önhöz legközelebbi NILAN kereskedővel. (Kereskedők listája: www.nilan.dk/dealers)
A VPL15 alap felszereltsége F5 (EU5) szűrő az elszívott oldalon és F7 (EU7) szűrő a friss levegő oldalon.
A készülék különböző kiegészítőkkel szerelhető fel, pl. hygrosztát, és szűrődoboz pollenszűrővel.
A készüléket CTS 600-as vezérlő rendszer üzemelteti, amely sokrétű funkciókkal van ellátva: pl.: menüből
vezérelhető működés, heti programok, szűrőellenőrzési időzítővel, ventilátorok sebességének szabályzása,
stb. (A CTS 600-as vezérlő működése egy külön használati utasításban van leírva, amit a rendszerhez kap.)
A tartalék alkatrészeket és egyéb kiegészítőket a 13. oldalon tekintheti meg.

Minden jog fenntartva!

3. oldal a 13-ből

Villamos bekötés
A villamos bekötés/tápellátás (beleértve a biztonsági kapcsolót) kizárólag megfelelő képesítéssel
rendelkező villanyszerelő végezheti!
A készüléket a mellékelt villamos kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa!

A készülék gyárilag egy 1 méteres teszt kábellel van szerelve a CTS 600 kezelőpanelhez. A panel vezetékét a
készülék belsejében található CTS 600 vezérlő rendszerhez kell csatlakoztatni 2 × 2 × 0,25 mm2-es
csavartérpáros vezetékkel (max. hossza 50 méter lehet).
A CTS 600-as kezelő panelt száraz és fagymentes helyre kell elhelyezni (lehetőleg a szellőztetett helyiségek
valamelyikébe). A beépített érzékelő a szellőztetés megállításával megvédi az épületet a további lehűléstől az
elsődleges fűtőegység meghibásodása esetén, ha a kezelő panel érzékelője a beállított kritikus minimum
érték alatti hőmérsékletet érzékel. (10°C a gyári beállítás, 1°C és 20°C között lehet állítani).

1. ábra: CTS 602 kezelő panel

Amennyiben vizes utófűtő-regiszter van csatlakoztatva a készülékhez, a kapcsolási rajz szerint csatlakoztatni
kell a szabályzó szelepet és a keringető szivattyút.

Minden jog fenntartva!

4. oldal a 13-ből

VPL 15 elhelyezése
A készülék telepítése során a jövőbeli karbantartást és szervizelést is figyelembe kell venni.
A minimális szükséges szabad távolság a készülék előtt és mögött 600 mm.

A különböző levegő csonkok meg vannak címkézve a telepítés megkönnyítéséhez. Kérjük, ellenőrizze a
feliratokat!
A készüléket vízszintesen kell elhelyezni a kondenzvíz zavartalan kifolyása érdekében. A kondenzátumelvezető számára min. 80-105 mm szabad hely szükséges a kondenzvíz kifolyó csonkja alatt. (Lásd 3. ábra a
6. oldalon!)
A készülék alapállapotában 20 mm szigeteléssel rendelkezik, további szigetelés nem szükséges.
A készülék önmagában minimális, nem jelentős rezgést és zajt kelt. Minden esetre számba kell venni, hogy
bizonyos esetekben a rezgés átsugározhat az épület felé. Javasoljuk minimum 30 mm-es távolság
megtartását a készülék és az épület egyes részei vagy egyéb berendezések között. Hogy a készülék
elkülönüljön attól a felülettől, amin áll, javasoljuk a gép rezgéscsillapítókra helyezését a 2. ábra mintája
alapján. (A rezgéscsillapítók megtalálhatók az egyéb kiegészítők között a 13. oldalon.)

1: Rezgéscsillapító talpak
2: 22 mm-es furnér/forgácslemez
3: Szilárd szigeteléslapok
4: Fa gerenda

2. ábra: Akészülék elhelyezése

Minden jog fenntartva!

5. oldal a 13-ből

Kondenzátum kivezetés, szifon
A VPL készülékek DN 20 mm-es PVC kondenzvíz elvezető csonkkal rendelkeznek. A kivezető cső a kidobott
levegő csonkja alatt található.
Egy szifont – szükségszerűen – be kell szerelni a kondenzátum elvezetésébe. A kondenzátum
elvezetésének mindig fagymentesnek kell lennie. Mindenkor biztosítani kell a méterenkénti minimum
1 cm-es lejtést a kondenzvíz zavartalan távozásához, míg az a legközelebbi lefolyóba nem jut.
Bizonyos helyzetekben szükséges lehet fűtőszálat szerelni a kondenzátum elvezetéséhez az
eljegesedés megelőzése érdekében. A készülék telepítését végző személy felelőssége gondoskodni a
kondenzátum fagymentességének biztosításáról.
Az elvezető csőben maximum 500 Pa (= 50 mm vízoszlop) nyomás lehet működés közben. Emiatt a szifon
bevezetése és kivezetés közötti magasság-különbségnek minimum 50 mm-nek kell lennie. A szifonban az
első hajlás utáni szakasznak legalább az előző kétszeresének kell lennie, hogy biztosított legyen a kondenzvíz
zavartalan kifolyása. (Lásd 3. ábra!)
A kondenzvizet elvezető csőszakasznak légzárónak kell lennie a készüléktől a szifonig, hogy biztosítsa a
folyadék akadálymentes távozását a készülékből. Ha a kondenzátum-elvezetés e szakasza nem légzáró, akkor
a gép működése közben a levegő kondenzátum csövén történő visszaáramlása ahhoz vezethet, hogy a
kondenzátum nem tud zavartalanul távozni a készülékből - a készülék „visszaszívhatja” és a víz a készülékben
marad.
A normál szifon képes kiszáradni és ez akadályozhatja a víz folyamatos kifolyását a kondenz gyűjtő tálcáról.
Ezért szükséges a golyós szifon alkalmazása.

3. ábra: Golyós szifon

Miután a szifon beszerelésre került, a következők szerint ellenőrizni kell a működését (a készüléknek
már csatlakoztatva kell lennie a légcsatornához és a készülékajtónak csukva kell lennie):
Töltse meg a kondenztálcát vízzel. Ez után csukott készülékajtó mellett indítsa el a ventilátorokat a
legmagasabb fokozaton. Hagyja pár percig működni a gépet. A teszt befejezésekor ellenőrizze, hogy
nincs víz a kondenztálcában.

Minden jog fenntartva!

6. oldal a 13-ből

Tanácsok légcsatorna kiépítéséhez
Javasoljuk a légcsatorna-rendszer kiépítésénél a gumitömítéses csatlakozással rendelkező légtechnikai
csövek alkalmazását. A légtechnika rendszer és a készülék között javasolt megfelelő méretű és számú
hangcsillapító idomot beépíteni gép és súrlódási zaj lakásba való bejutásának megelőzése céljából. Ha merev
csővel van tervezve a csatlakozás a készülékre akkor rezgésmentesítő idom beépítése megkövetelt, amely
megakadályozza a készülék keltetette apró rezgések továbbjutását a légcsatorna rendszerbe. Valamint
megfelelő méretű hangcsillapító idomokat kell beépíteni a légtechnikai rendszer különböző pontjaira.
A csöveket a vasfűrésszel vagy gérvágó segítségével javasolt méretre vágni az adott rendszerhez készült
munkarajzok/tervrajzok alapján. A csőhálózat általában vagy gerincvezetékes és leágazásos, vagy
osztós/gyűjtős megoldással készül. A csöveket célszerű helyenként gumis betéttel rendelkező bilincsekkel
kell rögzíteni. Kérjük, figyeljenek, hogy a csövek szerelés közben ne sérüljenek meg!
A különböző levegő csonkok meg vannak címkézve a telepítés megkönnyítéséhez. Kérjük, ellenőrizze a
feliratokat!
Minden olyan csőhálózatot szigeteléssel kell ellátni, amely szigeteletlen és fűtetlen térben halad. Gyakori
eset a hagyományos födémszigetelés alkalmazása. Ilyen esetben javasolt a csövek kb. 10 cm-es
ásványgyapottal, vagy fújt szigeteléssel történő szigetelése a hőveszteség megakadályozása végett. Ha a
csővezetékek fűtetlen térben szigeteletlenül vannak elhelyezve, párakicsapódási problémák léphetnek föl.
Például ha a készülék hosszabb ideig ki van kapcsolva, a csövek áthűlnek. Ekkor a szellőztetés újbóli
indításakor a szobából elszívott meleg, párás levegő találkozik a csövek hideg falával, és a csőfalon
kicsapódhat a pára, és ez az összegyűlt folyadék problémát okozhat. A hőszivattyús készülékeknél a kidobott
és a befújt levegő teljes csővezetékét ajánlott legalább 13 mm-es zárt cellás hőszigeteléssel ellátni a
kondenzáció elkerülése érdekében!

Padlás szigetelőanyaga

Légcsatorna

Granulátum

4. ábra: Légcsatorna szigetelése

A „kidobott levegő” légcsatorna az elszívott elhasznált levegőt a falon vagy a tetőn keresztül a szabadba
vezeti. Javasolt, hogy a tetőátvezetési idomnak illetve a falátvezető idomnak legalább egyel nagyobb
átmérőjűnek kell lennie, amekkora cső vezet odáig. Amennyiben ez szűkebb, mint maga a cső, akkor
felesleges nyomásesés lép fel, ami alacsonyabb szellőzési teljesítményhez vezethet.
A „friss levegő” idom szintén legyen nagyobb átmérőjű. Ferde tetőre lehetőleg ne tegyük.
A helyiségekben az elszívó és befúvó szelepek (anemosztátok) esetében a lyukat a szelep szerelőkeretéhez
alakítva kell kivágni/elkészíteni. A szerelőkeretet csavarokkal javasolt rögzíteni, mielőtt a szelepet
belehelyeznénk. A szelepek elhelyezését a méretük, az épületszerkezet tulajdonságai és a helyiség használata
határozza meg. Például: nem javasoljuk befújó szelep elhelyezését közvetlenül pontban az ülőmunkát végző
személyek fölé, mert bizonyos esetben az érzékenyebbek a befújt levegőt huzatnak érzékelhetik.

Minden jog fenntartva!

7. oldal a 13-ből

Vizes fűtőregiszter (opcionális)
A vizes fűtőregiszer bekötését kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező víz/fűtésszerelő végezheti!
A vizes regiszter fagyvédelméről minden esetben megfelelően gondoskodni kell! A regiszter
elfagyásának megelőzésének felelős szakember bevonása szükséges, azaz a rendszerhez illesztett
fagyvédelem megoldása nem gyári feladat.
Javaslatok:
- Fagyvédelmi zsaluk beépítése vagy/és a hőcserélő fagyálóval való feltőltése leválasztott körrel.
A vizes fűtőregiszter kiegészítő alkatrész, és a következőket tartalmazza: villamos doboz LMC200-PCB
panellel, hőcserélő felület T9-es hőérzékelő szenzorral és B3-as fagymentesítő automatikával, keverő szelep
és szabályzó.
A vizes fűtőregisztert közvetlenül a VPL készülék után a befújó oldali légcsatornába kell beszerelni. Beszerelt
vizes fűtőregiszter esetén aktiválni kell ezt a CTS 600 vezérlésben a 12. oldalon leírtak szerint.
A keverőkört a lenti ábra alapján javasolt kiépíteni.
A készülék elindítása előtt a vizes fűtőregisztert be kell kötni, a rendszert ki kell levegőztetni és ellenőrizni,
hogy van-e szivárgás. Csak ez után indítható el a készülék.
A szennyfogót a rendszer feltöltése után le kell ellenőrizni és szükség esetén ki kell tisztítani.
Vizes fűtőregiszter

Előre menő

Légáramlás

Visszatérő
5. ábra: Vizes fűtőregiszter rendszerének javasoltkiépítése

Megjegyzés: A T9-es hőmérsékletérzékelő és a B3-as fagy-termosztát-érzékelő a fűtőregiszter távozó levegő
felőli oldalára van erősítve a visszatérő fűtővíz-vezeték közelében. A csatlakoztatáshoz lásd a villamos
kapcsolási rajzot!
1: Keverőszelep és szabályzó:
Danfoss AME 140/24V 0-10V-os jel, 2-utú szelep VZ2 Kv 0,4 (Nilan által szállítva). Kv értéket ellenőrizni
szükséges, hogy a fűtővíz áramlásának megfelelő legyen.
2: Légtelenítő(nem a Nilan által szállítva)
3: Szennyfogó (nem a Nilan által szállítva)

Minden jog fenntartva!

8. oldal a 13-ből

FONTOS INFORMÁCIÓ a referenciául szolgáló Danfoss AME 140keverőszelepet működtető szabályzóról:
A Danfoss szabályzót a következő lépések szerint KELL összeszerelni/újracsatlakoztatni:
1. Válassza le a hálózati áramról és távolítsa el a szabályzó fedelét
2. A burkolat alatti gomb megnyomásával oldja ki és közben (óramutató járásával ellentétes irányba)
csavarja ki a tengelyt, amíg lehet
3. Csatlakoztassa a szabályzót és kösse be elektromosan
4. a DIP nr. 1-es kapcsolót kapcsolja először ON majd utána OFF állásba
5. A szabályzó kalibrálása automatikusan elindul, és kb. 6 perc alatt lefut. (A LED folyamatosan villog
kalibrálás közben, majd utána állandóan világít.)
6. Tegye vissza a szabályzó fedelét
A DanfossAME 140/24 V szabályzó számára megengedett környezeti hőmérséklet 0°C-55°C.
A szabályzók IP42-esek, ennél fogva kültéri telepítésre nem alkalmasak.

A fűtőregiszterhez tartozó LMC200 PCB panellel szerelt elektronikai doboz:








A villamos bekötést szakképzett villanyszerelő végezheti.
Az elektronikai dobozt a fűtőregiszter bemeneti csövének közelébe kell rögzíteni.
A 230 V-os villamos tápfeszültséget a szellőztető készülékkel együtt kell bekötni.
A vizes fűtőregiszter felületének T9-es hőérzékelőjét az elektronikai dobozba kell bekötni.
Az befújási hőmérséklet T7-es érzékelőjét a légcsatornába belógatva kb. 3 cm-re, a szellőztető
készüléktől kb. 0,5 m-re kell elhelyezni.
A Danfoss szabályzót az elektronikai doboz csatlakozóihoz kell kötni.
A B3-as fagyvédelmi automatikát a CTS 600-as vezérlő PCB paneljéhez kell bekötni.

Lásd a villamos kapcsolási rajzokat!

Minden jog fenntartva!

9. oldal a 13-ből

Elektromos fűtőregiszter (opcionális)
Az elektromos fűtőregisztert a légcsatornában kell beépíteni. Beszerelt elektromos fűtőregiszter esetén
aktiválni kell ezt a CTS 600 vezérlésben.

Az elektromos fűtőregiszer bekötését kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező villanyszerelő
végezheti!

Elektromos utófűtő regiszter! (Kiegészítő elem)
Az utófűtő regisztert a befúvó ágba kell telepíteni. Minimum 32 cm távolságban a készüléktől. Minimum 150
mm biztonsági távolságot kell tartani bármilyen gyúlékony anyagtól.Csakis tűzálló anyagokból készült
elemekből szabad rácsatlakozni illetve rögzíteni. Azonban az elektromos fűtőelem dobozát nem kell
szigetelni. (Fontos: a fűtő regiszter gyártó által kiadott telepítési útmutatót alapján kell telepíteni)

Az utófűtő regiszter hőmérséklet szabályozással és biztonsági termosztáttal van ellátva. A CN6-os sorkapocs
3-as és 4-es csatlakozást rövidre kell zárni. Ha más típusú fűtő regisztert akkor telepíteni győződjön meg hogy
kompatibilis készülék kezelni tudja illetve minden biztonsági feltételnek meg felel-e. Illetve hőmérséklet
szabályzóval és biztonsági termosztáttal fel legyen szerelve.
Az utófűtő regisztert aktiválni kell a CTS 600 –es vezérlőben. Ekkor a T2-es hőmérséklet érzékelő kicserélődik
T7-es névre. Illetve az érzékelőt át kell helyezni a utófűtő regiszter utáni légcsatornába a fenti ábra alapján.
A Fűtő regiszter menüben (HEATING SURFACE) engedélyezni kell a regisztert üzemét. A Hőmérséklet
szabályozás menü (TEMP. CONTROL) lehetőséget ad a befújt levegő hőmérséklet szabályozására.
Ezután megjelenik a T7-es érzékelő ami az elektromos fűtő regiszter utáni levegő hőmérséklet érzékelője.

Minden jog fenntartva!

10. oldal a 13-ből

Bekapcsolás és a CTS 600 vezérlő panel beállítása
A CTS 600-as vezérlő rendszer napi használatával kapcsolatban tanulmányozza a gép mellé kapott CTS 600-as
használati utasítást.
A CTS 600 kezelő panel használata:
- az ESC gombbal visszaléphet egy szintet a menüben
- a  gombokkal le vagy fel mozoghat a menüben, vagy
állíthatja a kiválasztott lehetőséget
- az ENTER gombbal kiválaszthatja a menüpontot
- az ENTER gombbal megerősítheti a beállítást
- az OFF gombbal kikapcsolhatja a gépet
- az ON gombbal bekapcsolhatja a gépet

A FU (Heatpipe) telepítése
A hő csöves szűrő egység (FU Heatpipe) telepítésekor a T10 elszívott levegő hőmérséklet érzékelőjét és a
páratartalom érzékelőt át kell helyezni az alábbi ábra szerint.

Minden jog fenntartva!

11. oldal a 13-ből

Készülék méretei
A készülék méretei mm-ben szerepelnek a 6. ábrán.
A légcsatornák csatlakozási csonkjai Ø160 mm méretűek.

6. ábra: Készülék méretei

1: Friss levegő
2: Befújt levegő
3: Elszívott levegő
4: Kidobott levegő
11: Kondenzvíz elvezetés

Minden jog fenntartva!

12. oldal a 13-ből

Kiegészítők és tartalék alkatrészek
VPL15 + VPL 15T
Szűrő fajtája
Légcsatornába épített szűrő
Szűrőlap
Szűrődoboz
Szűrődoboz

Típus
Ø160
G4, FU15
F7, FU15
M5, FU15

Mennyiség NILAN termékszám
1
8504
2
3931
1
3952
1
3953

Vizes fűtőregiszter és szabályzója
Készülék
VPL 15 + VPL 15T
Elektromos fűtőregiszter
Készülék
VPL 15 + VPL 15T

Mennyiség NILAN termékszám
1
768893

Teljesítmény
0.9 kW

Mennyiség NILAN termékszám
1
76413

Hőcsöves (HeatPipe) egység és szűrődoboz - FU
Készülék
Szűrőosztály
Leírás
Mennyiség NILAN termékszám
FU15 H
G3
Lemez-szűrő (1 szett)
1
79113H
Fűtőszál a kondenzátum kivezetéséhez (jegesedés elleni védelemre)
Készülék
Leírás
Fűtőszál (rendeléskor meg kell adni a szükséges
VPL 15
hosszt)
Rezgéscsillapító
Készülék
VPL 15
FU15 H

Minden jog fenntartva!

Típus
Sylomer (Zöld)
Sylomer (Zöld)

NILAN termékszám
2172

Mennyiség NILAN termékszám
4
30451
4
30451

13. oldal a 13-ből

