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Цей посібник користувача є основним експлуатаційним документом, призначеним для ознайомлення технічного, обслуговуючого 
та експлуатуючого персоналу. 
Посібник користувача містить відомості про призначення, склад, принцип роботи, конструкцію та монтаж виробу (-ів) 
KB ТвінФреш Експерт РВ, а також усіх його (їх) модифікацій. 
Технічний і обслуговуючий персонал повинен мати теоретичну та практичну підготовку з вентиляції та виконувати роботи згідно з 
правилами охорони праці й будівельними нормами та стандартами, що діють на території держави.
Інформація, наведена в цьому посібнику, є чинною на момент підготування документа. У зв’язку з безперервним розвитком продукції 
компанія залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до технічних характеристик, конструкції або комплектації виробу. 
Жодна з частин цієї публікації не може бути відтворена, передана або збережена в інформаційно-пошукових системах, а також 
перекладена іншими мовами в будь-якій формі без письмової згоди компанії.
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ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
• Перед початком експлуатації та монтажем виробу уважно ознайомтеся з посібником користувача.
• Під час монтажу та експлуатації виробу повинні виконуватися вимоги посібника, а також вимоги всіх застосовних місцевих і 

національних будівельних, електричних та технічних норм і стандартів.
• Обов’язково ознайомтеся з попередженнями посібника, оскільки вони містять відомості, які стосуються вашої безпеки.
• Невиконання правил та попереджень посібника може призвести до травмування користувача або пошкодження виробу.
• Після прочитання посібника зберігайте його впродовж усього часу користування виробом.
• При передаванні керування іншому користувачеві обов’язково забезпечте його цим посібником.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

• Під час монтажу виробу обов’язково 
відключіть його від мережі 
електроживлення.

• Дотримуйтеся обережності при 
розпакуванні виробу.

• Обов’язково заземліть виріб!
• Дотримуйтеся техніки безпеки під час 

роботи з електроінструментом при 
монтажі виробу.

• Не змінюйте довжину мережевого шнура 
самостійно.

• Не перегинайте мережевий шнур.
• Уникайте пошкоджень мережевого 

шнура.
• Не кладіть на мережевий шнур сторонні 

предмети.

• Не прокладайте мережевий шнур виробу 
поблизу опалювального/нагрівального 
обладнання.

• Не використовуйте пошкоджене 
обладнання та провідники при 
підключенні виробу до електромережі.

• Не експлуатуйте виріб за межами 
діапазону температур, вказаних у 
посібнику користувача.

• Не експлуатуйте виріб в агресивному та 
вибухонебезпечному середовищі.

• Не торкайтеся мокрими руками пристроїв 
керування.

• Не здійснюйте монтаж та технічне 
обслуговування виробу мокрими руками.

• Не мийте виріб водою.
• Уникайте потрапляння води на 

електричні частини виробу.
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• Не допускайте дітей до експлуатації 
виробу.

• При технічному обслуговуванні 
виробу відключіть його від мережі 
електроживлення.

• Не зберігайте поблизу виробу 
вибухонебезпечні та легкозаймисті 
речовини.

• При появі сторонніх звуків, запаху, 
диму відключіть виріб від мережі 
електроживлення та зверніться до 
сервісного центру.

• Не відкривайте виріб під час роботи.
• Не спрямовуйте потік повітря від виробу 

на джерела відкритого вогню.

• Не перекривайте повітряний канал під 
час роботи виробу.

• При тривалій експлуатації виробу час від 
часу перевіряйте надійність монтажу.

• Не сідайте на виріб і не кладіть на нього 
інші предмети.

• Використовуйте виріб лише за його 
прямим призначенням.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРІБ ПІДЛЯГАЄ ОКРЕМІЙ УТИЛІЗАЦІЇ.
НЕ УТИЛІЗУЙТЕ ВИРІБ РАЗОМ ІЗ 

НЕВІДСОРТОВАНИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ КІЛЬКІСТЬ

Панель керування 1 шт.
Монтажна коробка 1 шт.
Посібник користувача 1 шт.
Упаковка 1 шт.

Дев’ятикнопкова сенсорна панель з Wi-Fi модулем призначена для керування провітрювачами ТвінФреш Експерт.

ВИРІБ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ, ОСОБАМИ ЗІ ЗНИЖЕНИМИ 
СЕНСОРНИМИ АБО РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, НЕ 

ПІДГОТОВАНИМИ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.
ДО РОБІТ ІЗ ВИРОБОМ ДОПУСКАЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТИ ПІСЛЯ ВІДПОВІДНОГО 

ІНСТРУКТАЖУ.
ВИРІБ МАЄ БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ 

У МІСЦІ, ЯКЕ ВИКЛЮЧАЄ САМОСТІЙНИЙ ДОСТУП ДІТЕЙ

Сенсорна панель керування сумісна з провітрювачами:
• ТвінФреш Експерт РВ-30 В.2;
• ТвінФреш Експерт РВ1-50 В.2;
• ТвінФреш Експерт РВ1-85 В.2;
• ТвінФреш Експерт РВ1-100 В.2;
• ТвінФреш Експерт Дуо РВ1-30 В.2.
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Напруга живлення, В/50 (60) Гц 110-230
Максимальний струм, А 0,012
Тип кабелю 2х0,35 мм2

Температурний діапазон, °С +10...+45
Діапазон вологості, % 10-80 (без конд.)
Матеріал корпусу Пластик
Матеріал сенсорної поверхні Скло
Клас захисту IP30
Маса, г 190

Розміри
Панель керування

 86 мм 

R 2 мм 

4 
 м

м
 

42,5 мм 

13,5 мм 

68
 м

м
 

 82 мм 

 60 мм 

Характеристики Wі-Fі
Стандарт IEEE 802.11 b/g/n
Частотний діапазон, ГГц 2,4 2,4
Потужність передавання, мВт (дБм) 100 (+20)
Мережа DHCP
WLAN-безпека WPA, WPA2

Монтажна коробка
 94 мм 34 мм 

3 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ З ВИРОБОМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА ЗНЕСТРУМЛЕНА

МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ ПОВИННІ ПРОВОДИТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ 
СПЕЦІАЛІСТОМ, ЯКИЙ ПРОЙШОВ ВІДПОВІДНЕ НАВЧАННЯ ТА МАЄ НЕОБХІДНІ 

МАТЕРІАЛИ Й ІНСТРУМЕНТИ

МОНТАЖ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
Приклад схем бездротового підключення та варіанти роботи системи

Приклад 1: схема прямого підключення панелі керування до провідного провітрювача без використання маршрутизатора.
Місце монтажу панелі повинне знаходитися у зоні покриття точки доступу Wi-Fi, розташованої у керівному провітрювачі.

Керівний провітрювач 
(точка доступу Wi-Fi)

Мобільний 
пристрій

Мобільний 
пристрій

Панель 
керування 
(клієнт Wi-Fi)

Панель 
керування 
(клієнт Wi-Fi)

• Налаштуйте провітрювання на роботу Wi-Fi  у 
режимі точки доступу (див. посібник користувача 
до провітрювача).

• Встановіть панель керування у зоні покриття точки 
доступу Wi-Fi, вбудованої у провітрювач.

• Проведіть з’єднання панелі керування з 
провітрювачем (див. нижче).

Примітка: обмеження на максимальну кількість 
пристроїв, які підключаються до провітрювача у 
режимі «Wi-Fi точка доступу», наведені в посібнику 
користувача до провітрювача.
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Приклад 2: схема підключення з використанням маршрутизатора з однією точкою доступу Wi-Fi. 
Місце монтажу панелі може знаходитися поза зоною покриття точки доступу Wi-Fi, розташованої у керівному провітрювачі.

Керівний провітрювач 
(клієнт Wi-Fi)

Мобільний 
пристрій

Мобільний 
пристрій

Панель 
керування 
(клієнт Wi-Fi)

Панель 
керування 
(клієнт Wi-Fi)

Маршрутизатор
(точка доступу Wi-Fi)

• Підключіть провітрювач до точки доступу Wi-
Fi, вбудованої у маршрутизатор (див. посібник 
користувача провітрювача).

• Піднесіть панель керування у зону покриття точки 
доступу Wi-Fi, вбудованої в провітрювач.

• Проведіть сполучення панелі керування та 
провітрювача (див. нижче).

• Встановіть панелі керування у зоні покриття точки 
доступу Wi-Fi, вбудованої в маршрутизатор.

Приклад 3: схема підключення з використанням маршрутизатора, до якого підключено декілька точок доступу Wi-Fi.

Мережевий кабель Маршрутизатор
(точка доступу Wi-Fi)

Керівний провітрювач 
(клієнт Wi-Fi)

Мобільний 
пристрій

Мобільний 
пристрій

Панель 
керування 
(клієнт Wi-Fi)

Панель 
керування 
(клієнт Wi-Fi)

Мобільний 
пристрій

Мобільний 
пристрій

Панель 
керування 
(клієнт Wi-Fi)

Панель 
керування 
(клієнт Wi-Fi)

Додаткова точка 
доступу Wi-Fi

• Підключіть провітрювач до однієї з точок доступу 
Wi-Fi (див. посібник користувача провітрювача).

• Проведіть сполучення провітрювача з першою 
частиною панелей.

• Підключіть провітрювач до другої точки доступу 
Wi-Fi (див. посібник користувача провітрювача).

• Проведіть сполучення провітрювача з другою 
частиною панелей.

УВАГА: незалежно від обраної схеми підключення під час процесу сполучення панелі керування з керівним 
провітрювачем панель повинна знаходитися у зоні покриття точки доступу Wi-Fi, вбудованої в провітрювач.

З’ЄДНАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ ТА ПРОВІДНОГО ПРОВІТРЮВАЧА
1. Переведіть провітрювач у режим Setup Mode.
Дивіться посібник користувача провітрювача.
2. Переведіть панель керування у режим Setup Mode.
Натисніть та утримуйте кнопку  не менше 5 секунд до початку одночасного миготіння кнопок   . Успішне 
завершення процесу з’єднання супроводжується двократним миготінням усіх кнопок панелі керування. 
У разі успішного з’єднання панель одразу вийде з режиму Setup Мode. 
Якщо з’єднання не вдалося встановити впродовж 3-х хвилин, панель автоматично вийде з режиму Setup Mode, налаштування 
панелі не зміняться. 
3. Виведіть провітрювач з режиму Setup Мode.
Дивіться посібник користувача провітрювача.

УВАГА: З’ЄДНАННЯ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ПІСЛЯ КОЖНОЇ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ WI-FI ТА ПАРОЛЯ ПРОВІТРЮВАЧА 
(ДИВ. ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ПРОВІТРЮВАЧА).
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1. Встановіть монтажну коробку.

Внутрішньостінний монтаж: зробіть нішу в стіні, прокладіть 
необхідні дроти та кабелі до місця кріплення коробки та 
встановіть її.

Настінний монтаж: прокладіть до місця кріплення коробки 
необхідні дроти та кабелі, просвердліть отвори та закріпіть 
коробку на стіні за допомогою шурупів (замовляються 
окремо).

2. Підключіть панель керування згідно зі схемою 
електричних підключень.

NL

110-230 В / 50(60) Гц

3. Акуратно викруткою відстібніть защіпки на нижньому 
торці скляної панелі та зніміть її.

4. Закріпіть корпус панелі на монтажній коробці за допомогою гвинтів. 
Гвинти для кріплення панелі до монтажної коробки входять до комплекту постачання.

5. Закріпіть скляну панель на корпусі, притиснувши її до фіксації за допомогою защіпок.
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Керування провідним провітрювачем за допомогою кнопок на сенсорній панелі керування

Індикатор стану зв’язку з провітрювачем. За наявності зв’язку з провітрювачем  цей індикатор буде статично 
світитися.

За допомогою цих кнопок проводиться вмикання/вимикання провітрювача, вибір 1-ї, 2-ї, 3-ї швидкості відповідно. 
У режимі Standby ці кнопки не світяться. За активованої 1-ї, 2-ї або 3-ї швидкості відповідна кнопка статично 
світиться. Якщо активовано режим «Ручне налаштування швидкості», ці індикатори будуть поперемінно миготіти.

За допомогою цієї кнопки проводиться активація режиму «Рекуперація».

За допомогою цієї кнопки проводиться активація режиму «Провітрювання».

За допомогою цієї кнопки проводиться увімкнення режиму «Вечірка» (увімкнення 3-ї швидкості за таймером, за 
замовчуванням – 4 години) або нічного режиму (увімкнення 1 швидкості за таймером, за замовчуванням – 8 годин). 
Для увімкнення режиму «Вечірка» послідовно натисніть кнопку  та кнопку .
Для увімкнення нічного режиму послідовно натисніть кнопки  та .
Після спливання 90 днів роботи загорається індикатор забруднення фільтрів. Замініть або очистіть фільтри. Після 
заміни фільтрів у всіх провітрювачах обнуліть таймер фільтрів.
Для обнулення таймера натисніть та утримуйте індикатор  впродовж 5 секунд до подвійного миготіння усіх 
кнопок.
За відсутності зв’язку з провітрювачем (Master) цей індикатор буде миготіти. У разі виникнення аварійного 
зупинення двигуна ця кнопка статично засвітиться. Для скидання аварії необхідно утримувати цю кнопку 
впродовж 5 секунд. Після цього усі кнопки двічі замиготять для сповіщення користувача про те, що можна 
відпустити кнопку.

КЕРУВАННЯ
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