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ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ЗМІСТ

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 
ВУТ/ВУЕ В2/Г2 300 міні ЕС А14/А15 та всіх його модифікацій. 
Технічний та обслуговуючий персонал повинен мати теоретичну та практичну підготовку з систем вентиляції та виконувати роботи 
згідно з правилами охорони праці та будівельними нормами і 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.

Вимоги безпеки............................................................................................................................................................................. 2
Призначення ................................................................................................................................................................................... 3
Комплект поставки ..................................................................................................................................................................... 3
Основні технічні характеристики .................................................................................................................................... 4
Будова та принцип роботи ................................................................................................................................................... 6
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Правила зберігання та транспортування .................................................................................................................. 23
Гарантії виробника ..................................................................................................................................................................... 24
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Інформація про продавця ..................................................................................................................................................... 25
Свідоцтво про монтаж ............................................................................................................................................................. 25
Гарантійний талон ....................................................................................................................................................................... 25

• 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 передачі керування іншому користувачеві обов’язково забезпечте його цим посібником.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

• При монтажі виробу обов’язково 
відключіть мережу електроживлення.

• Дотримуйтеся обережності при 
розпакуванні виробу.

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

роботи з електроінструментом при 
монтажі виробу.
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• Не змінюйте довжину мережевого шнура 
самостійно.

• Не перегинайте мережевий шнур.
• Уникайте пошкоджень мережевого 

шнура.
• Не ставте 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.

• 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 ставте на нього 
інші предмети.

• Використовуйте виріб лише за його 
прямим призначенням.

ПО ЗАКІНЧЕННЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРІБ ПІДЛЯГАЄ ОКРЕМІЙ УТИЛІЗАЦІЇ.

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ ВИРІБ РАЗОМ ІЗ 
НЕВІДСОРТОВАНИМИ МІСЬКИМИ ВІДХОДАМИ
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Установка з рекуперацією тепла являє собою пристрій зі збереження теплової енергії шляхом рекуперації тепла та є одним із 
елементів енергоощадних технологій приміщень.  Установка є комплектним виробом і не передбачає автономної експлуатації.
Установка призначена для створення повітрообміну за допомогою механічної вентиляції в приватних будинках, офісах, готелях, 
кафе, конференц-залах та інших побутових і громадських приміщеннях, а також рекуперації теплової енергії повітря, яке 
видаляється з приміщення, для підігрівання припливного очищеного повітря.
Установка призначена для підлогового або підвісного монтажу.

Установка розрахована на тривалу роботу без відключення від мережі електроживлення.
Переміщуване повітря не повинно містити легкозаймистих або вибухонебезпечних сумішей, хімічно активних випарів, липких 
речовин, волокнистих матеріалів, крупного пилу, сажі, жирів або середовищ, які сприяють утворенню шкідливих речовин (отрута, 
пил, хвороботворні мікроорганізми).

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

ПІДГОТОВАНИМИ ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ.
ДО РОБІТ ІЗ ВИРОБОМ ДОПУСКАЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТИ 

ПІСЛЯ ВІДПОВІДНОГО ІНСТРУКТАЖУ.
ВИРІБ МАЄ БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ У МІСЦІ, ЯКЕ ВИКЛЮЧАЄ 

САМОСТІЙНИЙ ДОСТУП ДІТЕЙ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАЙМЕНУВАННЯ КІЛЬКІСТЬ

Установка 1 шт.
Посібник користувача 1 шт
Панель керування 1 шт.

Монтажна коробка для внутрішнього монтажу 
(тільки для установок з пристроєм керування А14 (А15)) 

1 шт.

Монтажна коробка для зовнішнього монтажу 
(тільки для установок з пристроєм керування А14 (А15))

1 шт.

Дренажний патрубок 1 шт.
Кріпильний комплект 1 шт
Пакувальний ящик 1 шт.

ВУТ 300 B 2 Міні ЕС А14
Пристрій керування
А2 – регулятор Р-1/010
А14 – сенсорна панель керування білого кольору
А15 – сенсорна панель керування чорного кольору

Тип двигунів
ЕС – електронно-комутовані

Компактне виконання 
Модифікація установки
Розташування патрубків
В – вертикально розташовані патрубки 
Г – горизонтально розташовані патрубки

Номінальна продуктивність, м3/год
Тип установки
ВУТ – вентиляція з утилізацією тепла 
ВУЕ – вентиляція з утилізацією енергії

СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виріб застосовується у закритому приміщенні за температури навколишнього повітря від +1 °С до +40 °С та відносної вологості 
до 80 %.
За типом захисту від доступу до небезпечних частин і проникнення води:
• для двигунів установки – IP44;
• для змонтованої установки, підключеної до повітропроводів – IP22.
Конструкція виробу постійно вдосконалюється, тому деякі моделі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

МОДЕЛЬ ВУТ 300 В2(Г2) міні ЕС ВУЕ 300 В2(Г2) міні ЕС

Напруга живлення установки, В/50 (60) Гц 1~ 230

Максимальна потужність установки, Вт 165

Максимальний струм установки, А 1,3

Максимальна витрата повітря, м3/год 300

Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБА 33

Температура повітря, яке переміщується, °С від -25 до +60

Ізоляція 20 мм, мінеральна вата

Витяжний фільтр G4 

Припливний фільтр G4, F7

Діаметр повітропроводу, який підключається, мм Ø125

Маса, кг 32 28

Ефективність рекуперації тепла*, % 55 - 79 51 - 73

Ефективність рекуперації вологи*, % 26 - 45

Тип рекуператора перехресного потоку

Матеріал рекуператора алюміній полімеризована целюлоза

* – ефективність рекуперації тепла/вологи вказана відповідно до EN 13141-7

ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС                                                                                          ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС

287 287
810

714

447 447

C

495

154

78

105

246 154 80

B

Aø122

ø122

B A

171

135

42 143

714C

МОДЕЛЬ A B C

ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС A2 150 110 43

ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС 150 110 43

ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС A14 (A15) 198 255 63

ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС A14 (A15) 164 295 63
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БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Установка працює за таким принципом: тепле відпрацьоване повітря з приміщення потрапляє до установки, очищується за 
допомогою витяжних фільтрів, далі проходить через рекуператор і за допомогою витяжного вентилятора виводиться назовні. 
Холодне повітря з вулиці потрапляє до установки, де воно очищується припливними фільтрами.  Далі повітря проходить через 
рекуператор і за допомогою припливного вентилятора потрапляє до приміщення.  В рекуператорі відбувається обмін тепловою 
енергією теплого повітря, яке надходить із кімнати, з холодним повітрям, яке надходить з вулиці. 
При цьому потоки повітря не змішуються.  Це мінімізує теплові втрати, що веде до зменшення витрат на обігрівання приміщень 
холодної пори року.

ПРИНЦИП РОБОТИ УСТАНОВКИ

До приміщення На вулицю

До приміщення На вулицю

З вулиціЗ приміщення

З вулиціЗ приміщення

ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС

Захист від обмерзання
Для захисту рекуператора від обмерзання установка обладнана датчиком температури (для установок з пристроєм керування 
А14, А15) або термостатом (для установок з пристроєм керування А2) залежно від пристрою керування.  Датчик розташований 
у витяжному каналі після рекуператора.  У разі загрози обмерзання припливний вентилятор відмикається і рекуператор 
прогрівається потоком теплого витяжного повітря.  Рекомендоване значення температури спрацювання датчика або термостата 
– +3 °С (температура витяжного повітря за рекуператором). За необхідності дане встановлене значення можливо змінити 
програмним шляхом.  У випадку з термостатом таку уставку можна змінити, встановивши ручку в необхідне положення.

БУДОВА УСТАНОВКИ

Фільтр витяжного повітря Фільтр припливного повітря

Блок керування

Блок керування

Припливний вентилятор

Припливний вентилятор

Рекуператор

Піддон для збирання конденсату

Піддон для збирання конденсату

Дренажний патрубок

Дренажний патрубок

Датчик вологості 
(опція (тільки для автоматики А14))

Датчик вологості 
(опція (тільки для автоматики А14))

Фільтр припливного повітря 
підвищеного класу фільтрації

Фільтр припливного повітря

Фільтр припливного повітря 
підвищеного класу фільтрації

Датчик температури витяжного повітря
(опція (тільки для автоматики А14))

Рекуператор

Датчик температури витяжного повітря
(опція (тільки для автоматики А14))

Витяжний вентилятор

Витяжний вентилятор

Термостат для автоматики А2

Термостат для автоматики А2

Фільтр витяжного повітря

ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС

ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС
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МОНТАЖ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

ПЕРЕД МОНТАЖЕМ ВИРОБУ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМ ПОСІБНИКОМ 
КОРИСТУВАЧА!

МОНТАЖ ВИРОБУ ПОВИНЕН ПРОВОДИТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ, ЯКИЙ 
ПРОЙШОВ ВІДПОВІДНЕ НАВЧАННЯ ТА МАЄ НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ Й ІНСТРУМЕНТИ!

Виріб повинен бути змонтований таким чином, щоб забезпечити хороший доступ для проведення робіт із обслуговування або 
ремонту.
Під час вибору місця для монтажу виробу передбачте вільне відкривання сервісної панелі.

Для забезпечення оптимальної продуктивності виробу та зменшення аеродинамічних втрат, які пов’язані з турбулентністю 
повітряного потоку, приєднайте пряму ділянку повітропроводу до патрубків з обох боків виробу.

Мінімальна рекомендована довжина прямих ділянок:
1 діаметр повітропроводу з боку входу повітря;
3 діаметри з боку виходу.

За відсутності або невеликої довжини повітропроводів на одному або декількох патрубках виробу необхідно захистити внутрішні 
частини від проникнення сторонніх предметів. 
Наприклад, встановіть решітку або інший захисний пристрій із розміром комірок не більше 12,5 мм для запобігання вільному 
доступу до вентиляторів.

Під час монтажу установки необхідно забезпечити мінімальний доступ до неї для робіт із обслуговування або ремонту. 
Стіна для монтажу установки повинна бути рівною. 
Монтаж виробу на нерівній поверхні призводить до перекошення його корпусу, що може перешкоджати належній експлуатації.

Виріб спроектовано для монтажу на горизонтальній поверхні, а також настінного монтажу за допомогою кронштейна, який 
кріпиться трьома шурупами з дюбелями (не входять до комплекту поставки).

НАСТІННИЙ МОНТАЖ УСТАНОВКИ
1.  При виборі місця для монтажу установки забезпечте мінімально допустимі відстані до неї.

ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС

ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС

min 250 мм

min 250 мм

min 500 мм

min 500 ммmin 250 мм

min 250 мм

min 250 мм
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2. Закріпіть монтажні кронштейни на стіні або на стелі.  Монтаж кронштейна повинен бути виконаний з урахуванням матеріалу 
стіни та ваги установки.

260 мм

3. Закріпіть установку на кронштейнах та затисніть тригранні штурвали на кронштейнах.

 ПІДВІСНИЙ МОНТАЖ УСТАНОВКИ
При виборі місця для монтажу установки забезпечте мінімально допустимі відстані до неї.
Монтаж на П-подібні кронштейни (тільки для установок ВУЕ)
Закріпіть монтажні кронштейни на стелі. При монтажі кронштейну враховуйте матеріал стелі та вагу установки.

260 мм

Закріпіть установку на кронштейнах та затисніть тригранні штурвали на кронштейнах

min 400 мм m
in

 2
50

 м
м
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Монтаж на L-подібні кронштейни  (сервісна панель знизу, тільки для установок ВУЕ)).
Установку можна монтувати впритул до стелі або на різьбові стержні.

Віброізолювальна 
гума

Дюбель

Шуруп

Різьбовий стержень 
Гайка

Шайба

Шайба

Віброізолювальна 
гума

Гайка з контргайкою

min 400 мм
min 400 мм

Монтаж на L-образні кронштейни (сервісна панель збоку)

min 250 мм

min 400 мм

ПІДЛОГОВИЙ МОНТАЖ ВИРОБУ

Поставте установку на завчасно підготовані опори заввишки не менше 150 мм для забезпечення достатнього доступу для 
підключення дренажного патрубка до сифона та монтажу системи відведення конденсату.

150 мм 150 мм
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МОНТАЖ ДАТЧИКА ВОЛОГОСТІ HV2 (ТІЛЬКИ ДЛЯ УСТАНОВОК З АВТОМАТИКОЮ А14(А15)
Датчик вологості HV2 не входить до комплекту поставки, замовляється окремо.
Встановіть датчик вологості у кріплення, розташоване у витяжному каналі перед рекуператором, і підключіть роз’єм датчика 
вологості до відповідного роз’єму на блоці керування (див. схему підключення зовнішніх пристроїв). 

Монтаж показаний на прикладі установки ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС А14(А15)

Роз’єм 
підключення 
до блоку керування

Роз’єм підключення 
до блоку керування

Датчик вологості

Кріплення

Витяжний 
патрубок

ЗМІНА БОКУ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Переконайтеся, що бік обслуговування вибрано правильно.  Монтаж установки повинен забезпечити вільний доступ для 
технічного та сервісного обслуговування до панелі керування, яка відкривається.

.

З приміщення

З приміщення

З вулиці

З вулиці

На вулицю

На вулицю

До приміщення

До приміщення

З приміщенняЗ вулиці

На вулицю До приміщення

З приміщенняЗ вулиці

На вулицю До приміщення

ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС
(ліве виконання)

ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС 
(праве виконання)

ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС 
(ліве виконання)

ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС
 (праве виконання)
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1. Відстібніть защіпки. Відкрийте та зніміть сервісну панель. Відкрутіть гвинти, які фіксують защіпки, та зніміть їх.

2. Відкрутіть чотири ручних гвинти та зніміть підвісні кронштейни. Потім викрутіть шість гвинтів із задньої панелі та зніміть панель. 
Встановіть задню панель з протилежного боку установки. 

3. Встановіть защіпки та сервісну панель з протилежного боку.

Зміна боку обслуговування показана на прикладі установки ВУТ(ВУЕ) 300 В2 міні ЕС.
Для установки ВУТ(ВУЕ) 300 Г2 міні ЕС процедура зміни боку обслуговування здійснюється аналогічним чином.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ ВІДВЕДЕННЯ КОНДЕНСАТУ
Отвір для дренажного патрубка знаходиться знизу установки. 
Видаліть заглушку з отвору, відкрийте сервісну панель та встановіть дренажний патрубок з комплекту поставки в отвір, потім 
з’єднайте дренажний патрубок із каналізаційною системою, використовуючи комплект сифона СГ-32 (замовляється окремо). 
Труби повинні мати нахил донизу не менше 3°.

Труба 
з’єднувальна

min 3°

Система 
каналізації

Труба 
каналізаційна

 Ø 32 мм

Сифон

Дренажний 
патрубок
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МОНТАЖ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ А14 (А15)

1. Відключіть установку від мережі електроживлення. 
Для цього висмикніть вилку з розетки.

2. Від’єднайте кабель керування від панелі керування.

3. Встановіть одну з монтажних коробок у місці встановлення панелі 
керування.

Заведіть кабель до монтажної коробки.

Під час прокладання кабелю уникайте скручування залишків кабелю 
кільцями!

4. Підключіть кабель керування до панелі керування відповідно до 
колірного маркування.

-      TX    RX     +

Білий Зелений
Коричн. Жовтий

Білий

Коричн. Зелений

Жовтий

5. Відділіть фронтальну частину панелі керування за допомогою 
викрутки.

6. Закріпіть панель керування за допомогою гвинтів у монтажній 
коробці та знову встановіть фронтальну частину панелі керування.

Після встановлення панелі керування та передньої кришки підключіть 
установку до джерела живлення.
Після цього панель керування датчика буде ініціалізована.

      ЗАБОРОНЕНО ПРОВОДИТИ БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ З УСТАНОВКОЮ, ПІДКЛЮЧЕНОЮ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ!
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МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ШВИДКОСТІ А2
1. Зніміть передню панель з регулятора в такий спосіб:  зніміть ручку з регулятора;  відкрутіть гайку, яка утримує передню панель;  
зніміть передню панель регулятора.

1. 2. 3.

2. Від’єднайте монтажну коробку від регулятора, ослабивши два самонарізи. Також від’єднайте кабель керування від регулятора. 
Запам’ятайте колірне маркування дроту та клем для підключення після монтажу регулятора.

Самонарізи

3. Встановіть монтажну коробку в стіні. За необхідності можна замінити кабель, який входить до комплекту поставки, на кабель 
іншої довжини (кабель із перерізом 3х0,5 мм2 до 10 м).

4. Підключіть кабель до регулятора відповідно до схеми підключення. Встановіть регулятор до монтажної коробки за допомогою 
самонарізів
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5. Змонтуйте передню панель регулятора в такий спосіб:
• встановіть передню панель регулятора;
• закріпіть передню панель за допомогою шайби та гайки;
• прикріпіть ручку регулятора.

• 

1 2

3 4
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ ВИРІБ НЕОБХІДНО ВІДКЛЮЧИТИ ВІД 
ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ ДО МЕРЕЖІ ПОВИНЕН ЗДІЙСНЮВАТИ  
КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРИК

НОМІНАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБУ НАВЕДЕНІ НА 
НАКЛЕЙЦІ ВИРОБНИКА

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ У ВНУТРІШНЬОМУ ПІДКЛЮЧЕННІ ЗАБОРОНЕНІ ТА ПРИЗВОДЯТЬ 
ДО ВТРАТИ ПРАВА НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підключіть установку до однофазної мережі змінного струму напругою 230 В/50 (60) Гц, використовуючи підключений виробником кабель 
електроживлення з вилкою Europlug XP.
Підключення установки до електромережі повинно виконуватись через вбудований до стаціонарної мережі електроживлення автоматичний 
вимикач QF із електромагнітним роз’єднувачем, номінальний струм якого повинен бути не меншим від струму споживання установки (див. 
технічні характеристики).

Схема зовнішніх підключень для автоматики А14 (15)
Підключення панелі керування А14 (А15)
Технічні вимоги до кабелю для підключення панелі керування до установки: тип – 4х0,25 мм², довжина – до 10 м.
Панель керування повинна бути підключена до клем 8, 9, 10 та 11 клемної колодки Х2 (див. схему підключення зовнішніх пристроїв).

В установці передбачена опція підключення додаткових зовнішніх пристроїв керування до клемної колодки Х2, яка розташована на відкидному 
шасі блоку керування. 
Додаткові підключення до установки показані пунктирною лінією на схемі зовнішніх підключень.

Підключення контакту системи автоматичного пожежогасіння (РК).
При підключенні контакту системи автоматичного пожежогасіння видаліть перемичку між клемами 1 та 2. 
У цьому разі підключення здійснюється за допомогою нормально замкненого сухого контакту, який при спрацюванні за сигналом від пульта 
пожежної сигналізації розриває коло керування установкою та знеструмлює її.

Підключення контакту зовнішнього пристрою керування, наприклад, датчика СО2 (NO, C).
Підключіть датчик СО2 до клем 6, 7. 
У цьому разі підключення здійснюється за допомогою нормально відкритого сухого контакту, при замиканні якого установка перемикається на 
максимальну швидкість.

Підключення датчика вологості HV2 (+U, 0-10V, GND).
Підключіть датчик вологості HV2 (не входить до комплекту поставки, замовляється окремо) до роз’єму, який виведено через бічну панель блоку 
керування з боку витяжного патрубка відповідно до схеми підключення зовнішніх пристроїв.

Підключення зовнішніх заслінок (припливна SM1, витяжна SM2).
Заслінки і привод до комплекту поставки не входять, замовляються окремо. 
Для заслінок використовуйте електропривод типу LF 230 BELIMO з напругою живлення 230 В та 2-позиційною схемою керування.
Підключіть електроприводи заслінок до клем 12 і 13 (див. схему підключення зовнішніх пристроїв).
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СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

L

QF

XP

L N PE

Живлення 230 В 50 (60) Гц
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КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ З АВТОМАТИКОЮ А14 (А15)
Керування установкою здійснюється кнопками-індикаторами настінної панелі керування.  Після натискання кнопки-індикатора вона виділиться 
підсвічуванням.  Сигнал від панелі керування надійде на контролер, і установка плавно перейде до вибраного режиму роботи.  Панель керування 
не є автономним пристроєм.

УВАГА!
• Панель повинна бути закріплена на поверхні в робочому положенні!
• Не перемикайте кнопки на незафіксованій панелі, щоб запобігти хибним спрацюванням перемикача швидкості!
• Панель керування повинна бути підключена до джерела живлення лише після:
       - монтажу корпусу панелі на робочій поверхні;
       - виконання необхідних електричних з’єднань;
       - фіксації сенсорного екрану на корпусі.
• Після підключення живлення відбудеться ініціалізація панелі керування, яка супроводжуватиметься трикратним миготінням 

усіх кнопок. 
• Швидкі короткочасні натискання кнопок панелі можуть призвести до збою в роботі установки!
• При натисканні на кнопку панелі керування щільність прилягання до поверхні кнопки повинна бути дещо більша, ніж під час 

натискання на екран планшета чи мобільного телефону, оскільки панель має меншу чутливість та більший час відгуку.
• Перемикання швидкості необхідно здійснювати чітким натисканням кнопки в потрібному секторі панелі керування.

Кнопка-індикатор
Мінімальна швидкість Аварійний індикатор

Кнопка-індикатор
Максимальна швидкість

Кнопка-індикатор
Середня швидкість

Кнопка-індикатор
Обслуговування фільтра

Кнопка-індикатор
Без рекуперації

Індикація панелі, коли установка вимкнена
Кнопки-індикатори на панелі керування не підсвічені.
Індикатор обслуговування фільтра та аварійний індикатор виділені підсвічуванням у відповідних випадках

 

 

Увімкнення установки
Натисніть одну з трьох кнопок-індикаторів встановлення швидкості. 
Після натискання обрана кнопка виділиться підсвічуванням, і установка почне працювати на встановленій швидкості 

Перемикання швидкості
Натисніть один раз неактивну кнопку-індикатор встановлення швидкості.  Кнопка-індикатор виділиться підсвічуванням, відбудеться 
перемикання установки на обрану швидкість.

Вимкнення установки
Для вимкнення установки натисніть виділену підсвічуванням кнопку-індикатор швидкості. 

Без рекуперації
Натисніть одноразово кнопку-індикатор.  Під час активування кнопки-індикатора припливний вентилятор вимикається, працює 
лише витяжний вентилятор, і установка переходить до режиму роботи без рекуперації. 
Режим рекомендується використовувати теплої пори року при відкритих вікнах. 
При кожному подальшому натисканні кнопки-індикатора поточний стан установки змінюється і зберігається в пам’яті панелі 
керування.

 

Обслуговування фільтрів
Після відпрацювання встановленої кількості мотогодин кнопка-індикатор виділяється підсвічуванням для нагадування про 
очищення або заміну фільтрів.
Для обнулення лічильника мотогодин після заміни або очищення фільтрів натисніть та  утримуйте кнопку-індикатор впродовж  
5 секунд, після чого лічильник обнулиться, і підсвічення кнопки-індикатора погасне.
Під час налаштування користувачем лічильника в ПЗ (програмному забезпеченні) для встановлення кількості мотогодин див. розділ 
технічного обслуговування фільтрів. 

Аварія
У разі аварії горить підсвічування аварійного індикатора.
Причину аварійної індикації див. в розділі «Усунення несправностей».

КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ
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Робота з програмним забезпеченням
Для роботи з попередньо встановленим ПЗ підключіть установку до ноутбука або комп’ютера за допомогою кабелю USB з роз’ємами Type A та 
Type B.  Кабель USB не входить до комплекту поставки. 

                                                              

USB Type A plugs

USB Type B plugs

ПЗ дозволяє змінювати заводські налаштування параметрів установки:

Параметр Заводське налаштування Діапазон регулювання

Нульова швидкість (Вимк.), % 0 0 - 100

Мінімальна швидкість, % 40 0 - 100

Середня швидкість, % 70 0 - 100

Максимальна швидкість, % 100 0 - 100

Швидкість при замиканні сухого контакту зовнішнього пристрою, % 100 0 - 100

Періодичність очищення (заміни) фільтрів, год 2160 (3 місяці) 0 - 10000

Рівень вологості, % 60 30 - 80

У нових версіях ПЗ список параметрів, які налаштовуються, може розширюватись.
Налаштування, діагностика та оновлення версії ПЗ здійснюється спеціалістом сервісної служби.
ПЗ доступне для завантаження на нашому сайті:  http://vents.ua/images/cat/802_2884_cat_file.rar
 

Посилання для завантаження ПЗ

Регулювання витрати повітря в установці здійснюється за допомогою регулятора швидкості P1/0-10. 
Для увімкнення необхідної швидкості установки, підключеної до регулятора, поверніть ручку регулятора у 
необхідне положення.

КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ З АВТОМАТИКОЮ А2
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Технічне обслуговування установки необхідно проводити 3-4 рази на рік. Воно включає в себе візуальний огляд на предмет видимих пошкоджень 
та несправностей, загальне очищення і такі роботи:

1. Технічне обслуговування фільтрів (3-4 рази на рік)
Забруднені фільтри підвищують опір повітря, що призводить до зменшення подачі припливного повітря до приміщення.  Фільтри необхідно 
чистити в міру забруднення, але не рідше 3-4 разів на рік.  Дозволяється очищення фільтрів пилососом.  Після дворазового очищення фільтри 
необхідно замінити.  З приводу придбання нових фільтрів звертайтеся до продавця. 
Для заміни фільтрів виконайте такі дії (див. рисунок на стор. 19):
п. 1. Відстібніть защіпки;
п. 2. Відкрийте дверцята;
п. 3. Вийміть фільтри.

2. Технічне обслуговування вентиляторів (1 раз на рік)
Навіть при регулярному виконанні робіт із техобслуговування фільтрів у вентиляторах можуть накопичуватися пилові відкладення, що 
призводить до зменшення продуктивності установки та зменшення подачі припливного повітря до приміщення. Для очищення вентиляторів 
використовуйте м’яку щітку або матерію. 
Не застосовуйте для очищення воду, агресивні розчинники, гострі предмети тощо для запобігання пошкодженню крильчатки.

3. Технічне обслуговування рекуператора (1 раз на рік).
Навіть при регулярному техобслуговуванні фільтрів на блоці рекуператора можуть накопичуватися пилові відкладення.  Для підтримання високої 
ефективності теплообміну необхідно регулярно очищувати рекуператор. 
Для очищення рекуператора вийміть його з установки та промийте теплим водним розчином рідкого нейтрального мийного засобу, після чого 
сухий рекуператор вставте в установку.
Для виймання фільтрів та рекуператора виконайте такі дії (див. рисунок на стор. 19):
п. 1. Відкрийте защіпки та зніміть нижню панель;
п. 2. Відкрийте дверцята;
п. 3. Вийміть рекуператор.

4. Технічне обслуговування дренажної системи (4 раз на рік).
Дренаж конденсату (зливна магістраль) може засмітитися часточками з витяжного повітря.  Перевірте функціонування зливної магістралі, 
заповнивши дренажний піддон знизу установки водою, і в разі необхідності очистіть сифон та зливну магістраль.

5. Перевірка припливу свіжого повітря (2 рази на рік).
Листя та інші забруднення можуть забити припливну решітку та знизити продуктивність виробу й обсяг подачі припливного повітря.  Перевіряйте 
припливну решітку двічі на рік, очищуйте за необхідності.

6. Технічне обслуговування системи повітропроводів (кожні 5 років).
Навіть при регулярному виконанні всіх вищезазначених робіт із техобслуговування установки всередині повітропроводів можуть накопичуватися 
пилові відкладення, що призводить до зниження продуктивності установки.  Технічне обслуговування повітропроводів полягає в їх періодичному 
чищенні або заміні.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЛИШЕ ПІСЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ 
СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВІД МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАНОВКИ

1.

2.

3.

4.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема, що 
виникла Ймовірні причини Спосіб усунення

Вентилятор 
(вентилятори) не 
запускаються.

Установка не підключена до мережі 
електроживлення

Переконайтеся, що установка правильно підключена до 
електромережі, в іншому разі усуньте помилку підключення.

Холодне припливне 
повітря

Засмітився витяжний фільтр Очистіть або замініть витяжний фільтр.

Низька витрата повітря Обмерзання теплообмінника Перевірте наявність льоду в рекуператорі. За наявності льоду в 
рекуператорі дочекайтеся його відтавання перед повторним 
увімкненням установки.

Шум, вібрація Забруднені фільтри, вентилятори або 
рекуператор

Очистіть або замініть фільтри; очистіть вентилятори й рекуператор.

Витікання води Система вентиляції забруднена або 
пошкоджена

Очистіть компоненти вентиляційної системи. Замініть пошкоджені 
компоненти.

Шум, вiбрацiя

Забруднені крильчатки вентилятора Очистіть крильчатки вентиляторів.

Послаблена затяжка гвинтових з’єднань 
вентиляторів або корпусу

Затягніть кріпильні гвинти вентиляторів або корпусу до упору.

Витікання води
Зливна магістраль засмічена, пошкоджена або 
неправильно організована

Очистіть зливну магістраль. Перевірте ухил зливної магістралі, 
переконайтеся, що сифон заповнений водою, а дренажні труби 
захищені від замерзання.

На панелі керування 
горить аварійний 

індикатор – 

Втрата зв’язку (обривання кабелю або одного з 
дротів) між панеллю керування та виробом

Переконайтеся в цілісності кабелів і дротів зв’язку та живлення 
між панеллю керування та установкою за допомогою 
вимірювального приладу (мультиметра). 
Якщо самостійне усунення проблеми неможливе, зверніться до 
сервісного центру.

Неправильно виконане укладання кабелю Переконайтеся, що укладення кабелю виконане відповідно до 
вимог на стор. 14. 
В іншому разі виконайте укладення кабелю згідно з вимогами
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ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

• Зберігати виріб необхідно в заводській упаковці в сухому вентильованому приміщенні за температури від +5 ˚С  до +40 ˚С  та 
відносної вологості не вище 70 %.

• Наявність у повітрі випарів та домішок, що викликають корозію і порушують ізоляцію та герметичність з’єднань не 
допускається.

• Для вантажно-розвантажувальних робіт використовуйте відповідну підйомну техніку для запобігання можливим 
пошкодженням виробу.

• Під час вантажно-розвантажувальних робіт виконуйте вимоги переміщень для цього типу вантажів.
• Транспортувати дозволяється будь-яким видом транспорту за умови захисту виробу від атмосферних опадів та механічних 

пошкоджень. Транспортування виробу дозволено лише в робочому положенні.
• Завантаження та розвантаження проводити без різких поштовхів та ударів.
• Перед першим увімкненням після транспортування за низьких температур виріб необхідно витримати за кімнатної 

температури не менше 3-4 годин.
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ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

ВИКОНУЙТЕ ВИМОГИ ЦЬОГО ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДОВГОТРИВАЛОЇ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНІ ВИМОГИ КОРИСТУВАЧА РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ПІСЛЯ НАДАННЯ НИМ 
ВИРОБУ, ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНУ, РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА Й ПОСІБНИКА 

КОРИСТУВАЧА З ПОЗНАЧКОЮ ПРО ДАТУ ПРОДАЖУ

Виробник встановлює гарантійний строк виробу тривалістю 24 мiсяці з дати продажу виробу через роздрібну торговельну мережу 
за умови виконання користувачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації виробу.
У разі появи порушень у роботі виробу з вини виробника впродовж гарантійного строку користувач має право на безкоштовне 
усунення недоліків виробу шляхом проведення виробником гарантійного ремонту.
Гарантійний ремонт полягає у виконанні робіт, пов’язаних із усуненням недоліків виробу, для забезпечення можливості 
використання такого виробу за призначенням впродовж гарантійного строку. Усунення недоліків здійснюється шляхом заміни 
або ремонту комплектувальних або окремої комплектувальної виробу.

ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ НЕ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:
• періодичне технічне обслуговування;
• монтаж/демонтаж виробу;
• налаштування виробу.

Для проведення гарантійного ремонту користувач повинен надати виріб, посібник користувача з позначкою про дату продажу та 
розрахунковий документ, який підтверджує факт купівлі.
Модель виробу має відповідати моделі, вказаній у посібнику користувача.

З ПИТАНЬ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗВЕРТАТИСЬ:
офіційний представник виробника: ПрАТ «Вентиляційні системи», м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1. Тел. (044) 406-36-27.

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА НИЖЧЕНАВЕДЕНІ ВИПАДКИ:
• ненадання користувачем виробу в комплектності, вказаній у посібнику користувача, в тому числі демонтаж користувачем 

комплектувальних виробу;
• невідповідність моделі, марки виробу даним, вказаним на упаковці виробу та в посібнику користувача;
• несвоєчасне технічне обслуговування користувачем виробу;
• наявність зовнішніх пошкоджень корпусу (пошкодженнями не вважаються зовнішні зміни виробу, необхідні для його 

монтажу) та внутрішніх вузлів виробу;
• внесення до конструкції виробу змін або здійснення дороблень виробу;
• заміна або використання вузлів, деталей та комплектувальних виробу, не передбачених виробником;
• використання виробу не за призначенням;
• порушення користувачем правил монтажу виробу;
• порушення користувачем правил керування виробом;
• підключення виробу до електричної мережі з напругою, відмінною від вказаної в посібнику користувача;
• вихід виробу з ладу внаслідок стрибків напруги в електричній мережі;
• здійснення користувачем самостійного ремонту виробу;
• здійснення ремонту виробу особами, не уповноваженими на це виробником;
• спливання гарантійного строку виробу;
• порушення користувачем встановлених правил перевезення виробу;
• порушення користувачем правил зберігання виробу;
• вчинення третіми особами протиправних дій щодо виробу;
• вихід виробу з ладу внаслідок виникнення обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, війна, військові дії будь-

якого характеру, блокада);
• відсутність пломб, якщо наявність таких передбачена посібником користувача;
• ненадання посібника користувача з позначкою про дату продажу;
• відсутність розрахункового документа, який підтверджує факт купівлі виробу.
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СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАВЦЯ

СВІДОЦТВО ПРО МОНТАЖ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Тип виробу Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла/енергії

Модель ВУТ/ВУЕ 300 _____міні ЕС___________

Серійний номер

Дата випуску

Клеймо
приймальника

Виріб ВУТ/ВУЕ 300 _____міні ЕС___________ встановлений та підключений до електричної 
мережі згідно з вимогами цього посібника користувача.

Місце для печатки
фірми-установника

Назва фірми
Адреса
Телефон
П.І.Б. установника
Дата монтажу: Підпис:
Роботи з монтажу виробу відповідають вимогам усіх застосовних місцевих і національних 
будівельних, електричних та технічних норм і стандартів. Зауважень до роботи виробу не маю.

Підпис:

Назва магазину

Місце для печатки продавця

Адреса
Телефон
E-mail
Дата покупки
Виріб у повній комплектації з посібником користувача отримав, з умовами гарантії ознайомлений 
і погоджуюся.

Підпис покупця

Тип виробу Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла/енергії

Місце для печатки продавця

Модель ВУТ/ВУЕ 300 _____міні ЕС___________

Серійний номер

Дата випуску

Дата купівлі

Гарантійний термін

Фірма-продавець
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