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1. ÚVOD
Vnitřní kvalita vzduchu a energetické úspory jsou velice důležitým a v poslední době nezbytný prvkem pro novodobou výstavbu bytových domů.
Rekuperační jednotka EHR 140 Akor BP splňuje všechny tyto požadavky pro kvalitní výměnu čerstvého vzduchu a zajišťuje tak zdravé a velice
komfortní prostředí vnitřního klimatu. Plně vyhovuje současným požadavkům a splňuje maximální účinnost rekuperace přes 90%.
Pro majitele a držitele:
Tento dokument vysvětluje funkce a základní principy ventilačního systému, jeho používání a způsob údržby této jednotky.
Pro montážní firmu:
Tento dokument vysvětluje způsob instalace a uvedení jednotky EHR 140 Akor BP do provozu.
Je velmi důležité pozorně číst tyto instrukce a současně dodržovat veškeré související normy ČSN pro větrání obytných a bytových staveb.

!

Nikdy nevypínejte rekuperační jednotku
od hlavního přívodu elektrického proudu.
(vyjma opravy, revize, servisu a pravidelné
údržby)

1.1 KONFIGURACE
Jednotka EHR 140 Akor BP byla vyvinuta za účelem zajistit kvalitní větrání pro menší bytové objekty, jako jsou malé domy s rozlohou do 115m2,
apartmány apod. Jednotka může být instalována na stěnu, na podlahu nebo na strop. Díky malým rozměrům je možné jednotku instalovat
například do volného prostoru v kuchyňských linkách.
Poznámky:
–– Čtěte příručku pozorně
–– Chybné následování instrukcí může vést k nežádoucím dopadům na uživatele objektu
–– Projděte tyto instrukce s uživatelem domu

1.2 PODMÍNKY
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. neakceptují jakékoliv poškození, které bylo způsobeno nesprávnou montáží či instalací mimo instrukce
této příručky. Servisní činnosti (opravy motoru, řídící jednotky atd..) musí být prováděny výhradně přes certifikované montážní firmy společnosti
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a v případě opravy musí být použity výhradně originální náhradní díly.

2. BEZPEČNOST
2.1 OBECNÉ PŘEDPISY
––
––
––
––
––
––

Nepoužívejte zařízení jinak, než je popsáno v této instalační příručce
Nikdy se nedotýkejte jednotky, pokud máte mokré nebo vlhké ruce
Neskladujte hořlavé látky nebo výrobky v blízkosti jednotky EHR 140 Akor
Jednotka je vhodná pouze pro elektrické připojení 230 V / 50 Hz
Nikdy neupravujte vlastním přičiněním ventilátory či řídící jednotku
Nikdy nezapojujte jednotku do elektrické sítě, pokud motorová část není napevno osazena v jednotce

!

POZOR!!!
Vždy odpojte jednotku od elektrického
proudu před vyjmutím motorové části
z jednotky.

2.2 ODPOVĚDNOST PRO MONTÁŽNÍ FIRMU
––
––
––
––
––
––

Správně vyrovnat a zregulovat systém ventilace před předáním uživateli
Provést záznam o vzduchovém množství na jednotlivých vyústkách
Systém musí vyhovět všem požadavkům dle národních norem a pravidel
Firma musí provést vysvětlení k systému ventilace koncovému uživateli
Varovat uživatele, aby včas prováděl kontrolu a výměnu vzduchových filtrů

2.3 ODPOVĚDNOST PRO NÁJEMNÍKA/UŽIVATELE
–– Čištění a výměna filtrů pro jednotku EHR 140 Akor ve správných a pravidelných intervalech
–– Čištění vyústek v místnostech v pravidelných intervalech
–– Čtěte kapitolu 9. Údržba
www.elektrodesign.cz
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Poznámky:
Vyústky by měly vždy po čištění být vráceny zpět do originální pozice a umístění. Jestliže dojde k úpravě jejich umístění či nastavení, tak průtok a proud vzduchu nemusí mít správný
dosah a tím může systém přestat pracovat správně.

!

POZOR!
Čistěte nebo vyměňujte filtry včas.
Znečištění filtrů může narušovat i Vaše
zdraví.

3. TECHNICKÉ PARAMETRY
3.1 ROZMĚRY A HMOTNOST
Hmotnost:
11 Kg bez montážního setu
a 12 Kg včetně montážního setu.

POZICE

POPIS

1

Výtlak odpadního vzduchu

2

Sání odpadního vzduchu

3

Sání čerstvého vzduchu

4

Výtlak čerstvého vzduchu

5

Odvod kondenzátu
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KOMPONENTY JEDNOTKY
POZICE

KATALOGOVÉ ČÍSLO

POPIS

1

95607724

Motor + ventilátor

2

95615059

Řídící obvodová deska

3

Senzor pro měření venkovní teploty

4

95607827

Napájecí kabel

5

95970205

Bypass

95970009

G4 Filtr

95970010

G7 Filtr

7

95607728

Kryt filtru

8

95607822

Mezikus pro připojení potrubí vnitřní

9

95607823

Mezikus pro připojení potrubí vnější

10

95607824

Těsnění pro připojení potrubí

11

95607825

Skříň + výměník

12

95607727

Boční lišty

13

95607726

Stropní montážní držák

14

95607826

Montážní držák

6
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3.2 VÝKON JEDNOTKY
Doporučené hodnoty

POPIS

JEDNOTKA

Účinnosti rekuperace
Specifický výkon ventilátoru
Proud

KUCHYŇ + 1
VLHKÁ MÍSTNOST

KUCHYŇ + 2
VLHKÉ MÍSTNOSTI

KUCHYŇ +3
VLHKÉ MÍSTNOSTI

KUCHYŇ + 4
VLHKÉ MÍSTNOSTI

MAXIMÁLNÍ
VÝKON

2 × 54 m3/h

2 × 76 m3/h

2 × 97 m3/h

2 × 118 m3/h

2 × 140 m3/h
-

%

90

89

88

87

W / (l/s)

0,37

0,48

0,65

0,83

-

A

0,02

0,04

0,07

0,12

0,19

Výkon

W

5,55

10,08

17,55

27,39

44,1

Otáčky

ot/min

1020

1290

1560

1860

2130

Pst [Pa]

100 P [W]

300

5
250

90
80
70

200

60

4

50

150

40

3

100

30
20

50

0
0

1

50

1

10

2
2

3
100

150

4

5
200

0
250

Q [m³/h]

1 – minimální nastavení
2 – minimální tovární nastavení
3 – střední hodnota (max / min nastavení)
4 – maximální tovární nastavení
5 – maximální nastavení
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4. POPIS A KONTROLA FUNKCE
4.1 ŘÍZENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU
Jednotka EHR 140 Akor BP má 3 - rychlostní řízení motoru ventilátoru. Nízké a maximální (boost) otáčky ventilátoru mohou být nastaveny
manuálně za pomoci potenciometrů, umístěných v horní části jednotky (viz kapitola 6.1). Střední otáčky jsou výsledkem továrního a manuálního
nastavení nízkých a vysokých otáček.

4.2 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA
Poznámky pro uživatele:
V případě velmi nízkých teplot ve venkovním prostředí po dobu delší jak 24 hodin má jednotka EHR 140 Akor vestavěný senzor teploty, který je
umístěn na přívodu čerstvého venkovního vzduchu do jednotky. Pokud je teplota dlouhodobě nízká, regulace vypne motor jednotky. Jestliže se
tak stane, bude motor ventilátoru vypnut na dvě hodiny. Regulace automaticky restartuje systém v případě, že teploty vzrostou. Pro nepřetržitý
přívod vzduchu a získání požadovaných objemů vzduchu i při nízkých venkovních teplotách (< -10°C více jak 24 hodin) je nutné instalovat předehřev přívodního vzduchu rekuperační jednotky.
–– Motor ventilátoru je vypnut, pokud senzor naměří teplotu < -4 °C na 2 hodiny.
–– Prvních 120 vteřin po opětovném spuštění jede motor ventilátoru pouze na 450 ot/min.
–– Motor ventilátoru je v normálním chodu, pokud senzor naměří teplotu > -4 °C.

4.3 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
RFT (dálkový rádiový ovladač) umožňuje přepínat jednotku do 3 rychlostí. Umožňuje jednotku přepnout do maximálního (boost) režimu, popřípadě nastavit doběh jednotky. Jednu jednotku EHR 140 Akor lze ovládat maximálně 20 ovladači

!

Pozor!
Dosah dálkového ovládání je 100 m ve volném prostoru.
Dosah signálu může být rušen různými překážkami, jako
jsou zdi a stropy.
V krajních případech je nutné znovu napárovat dálkové
ovládání s přijímačem jednotky.

5. INSTALACE
5.1 ROZBALENÍ MONTÁŽNÍHO KITU
Balení obsahuje:

			
			
			
			

A
B
C
D

- montážní konzola
- potrubní adaptér
- těsnící kroužek		
- montážní stropní pás

(1×)
(2×)
(4×)
(1×)

5.1.1 MONTÁŽ NA STĚNU
a) Připevněte montážní konzolu (A) horizontálně na stěnu a použijte vhodné upevňovací prostředky.

b) Upevněte dva potrubní adaptéry (B) na každý konec montážní konzole (A)

c) Ujistěte se, že potrubní adaptéry (B) jsou umístěny v jedné rovině s montážní konzolou (A) a těsnící kroužky (C) jsou napevno připevněny
na hraně hrdla.
www.elektrodesign.cz
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d) Instalace čtyř rozvodných potrubí na připravená hrdla.
Alternativa 1: ponechání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí a vzduchu odpadního na levé straně.

Alternativa 2: ponechání čerstvého vzduchu z venkovního prostředí a vzduchu odpadního na pravé straně.

Vysvětlivky k označení:

Čerstvý venkovní vzduch

Výtlak vzduchu z jednotky ven

Přívodní vzduch do místnosti

Odpadní vzduch z místnosti

!

Důležité je nezapomenout provést
zaizolování potrubí pro přívod čerstvého
vzduchu do jednotky a výtlak vzduchu
z jednotky do venkovního prostředí pro
zabránění kondenzace na potrubí.
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5.1.2 MONTÁŽ NA STROP
a) Připevněte montážní konzolu (A) ke stropu a použijte vhodné prostředky pro upevnění.

b) Připevněte dva potrubní adaptery (B) tak, aby byl každý umístěn na konci montážní konzole (A).

c) Ujistěte se, že adaptéry (B) jsou umístěny v jedné rovině s montážní konzolou (A) a že těsnící kroužky (C) jsou napevno připevněny na hraně hrdla.

d) Připojení potrubí
Je možná pouze instalace s orientací čerstvého vzduchu z venkovního prostředí a vzduchu odpadního na pravé straně.

5.1.3 MONTÁŽ NA PODLAHU
a) Upevněte montážní konzolu (A) s minimální vzdáleností od podlahy 50mm pro zajištění správného odvodu kondenzátu a funkce zápachové
uzávěrky (sifonu). Dodržujte parametry dle obrázku níže.

www.elektrodesign.cz

9

10

Bytová rekuperační jednotka

EHR 140 Akor BP

b) Připevněte dva potrubní adaptéry (B), aby byl každý umístěn na konci montážní konzole (A).

c) Ujistěte se, že adaptéry (B) jsou umístěny v jedné rovině s montážní konzolou (A) a těsnící kroužky (C) jsou napevno připevněny na hraně 		
hrdla.

d) Připojení potrubí
Je možná pouze instalace s orientací čerstvého vzduchu z venkovního prostředí a vzduchu odpadního na pravé straně.

elektrodesign@elektrodesign.cz
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5.2 MANIPULAČNÍ PROSTOR

Potrubí (4x)

Volný
prostor

Napojení odvodu kondenzátu
Ø 14 mm (vnitřní)
Ø 18 mm (vnější)

5.3 POŽADAVKY PRO INSTALACI JEDNOTKY EHR 140 AKOR
Je velmi důležité připevnit montážní konzolu na zeď s minimální objemovou hmotností 200 kg/m3 pro omezení zvukových vibrací a pro dodržení
optimálních bytových požadavků.

5.4 ROZBALENÍ JEDNOTKY EHR 140 AKOR
Otevřete kartonový obal na označené straně. Vytáhněte jednotku z obalu za rukojeť umístěnou na jednotce.
Balení obsahuje:
–– EHR 140 Akor BP - bytová rekuperační jednotka
–– dvě boční instalační konzole
–– instalační manuál
–– potrubní adaptéry
–– dálkové radiové ovládání RFT

www.elektrodesign.cz
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5.4.1 PŘÍPRAVA JEDNOTKY EHR 140 AKOR BP

Poznámka:
Potrubní adaptéry jsou dodávány jako samostatný box a jsou sesazeny pouze pro jednotku EHR 140 Akor BP.

a) Uvolnění potrubních adaptérů z jednotky
–– Vložte plochý šroubovák do přední části připojeného
adaptéru viz obrázek níže.

b) Odpojte připojovací adaptér potrubí z obou stran jednotky.

c) Vytáhněte plastové adaptéry potrubní z jednotky EHR 140 Akor BP
–– Na základě volby z předchozí kapitoly 5.1 je potrubní adaptér na
levé nebo pravé straně.
–– Umístěte zpět plastové adaptéry pro připojení potrubí se zakřivením adaptéru do jednotky EHR 140 Akor viz obrázek. Jedná se
o jedinou možnost, jak zasunout připojovací potrubní adaptér do
jednotky.

5.5 UPEVNĚNÍ JEDNOTKY DO RÁMU

a) Místo ukotvení pro obě ocelové instalační konzole jsou otvory na
spodní straně jednotky EHR.

b) Instalační konzole zasuňte do připraveného otvoru v připojovacím
adaptéru na horní straně jednotky.

elektrodesign@elektrodesign.cz
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c) Oba připojovací adaptéry pro potrubí jsou správně nainstalovány v případě, že při zasunutí uslyšíte „cvaknutí“.

5.6 PŘIPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU
Na spodní straně jednotky jsou dvě možnosti pro připojení odvodu kondenzátu. V případě instalace jednotky na podlahu či strop použijte vždy
nižší otvor pro připojení kondenzátu. U instalace na stěnu použijte otvor, který je blíže u stěny.

a) Otevření krytky odvodu kondenzátu
Otevřete plastovou krytku pro připojení odvodu kondenzátu.

b) Instalace flexibilní hadice
Napojte flexibilní hadici na odvod kondenzátu

d) Napojte flexibilní hadici do zápachové uzávěrky

!
!

Důležité!
Přesvědčte se, že druhý odvod kondenzátu je těsně uzavřen.

min. 50 mm
Důležité!
Přesvědčte se, že hladina vodního
sloupce je minimálně 50mm v zápachové
uzávěrce. Přesvědčte se, že voda má
možnost proudit a není nikde blokována a připojovací hadice není zkřížena.
Přesvědčte se, že hadice z jednotky je
instalována ve spádu.

www.elektrodesign.cz
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6. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
6.1 MANUÁLNÍ NASTAVENÍ NÍZKÝCH A MAXIMÁLNÍCH OTÁČEK POMOCÍ POTENCIOMETRŮ
I. 		
II. 		
III.

Nízké otáčky; Rozsah: 800–2100 ot/minutu
Střední otáčky; Rozsah: dle kapitoly 6.2.
Maximální otáčky (boost režim); Rozsah: 2100–2700 ot/min

6.2 STŘEDNÍ OTÁČKY
Střední otáčky jsou vypočítávány dle ovládacího softwaru regulace již z výroby. Není možné je manuálně nastavit nebo měnit.
Nastavení je vypočteno:
Střední otáčky = 40% x (maximální otáčky/min. – nízké otáčky/min.) + nízké otáčky/min.

6.3 INFORMACE O BUDOVĚ
Popis místnosti

Naměřený průtok vzduchu
(Maximální (boost) režim)
(m3/h)

Návrh průtoku
(Maximální (boost) režim)
(m3/h)

Naměřený průtok vzduchu
(Nízké otáčky)
(m3/h)

Návrh průtoku
(Nízké otáčky)
(m3/h)

Kuchyň
Koupelna
Pokoj
Jiné…
…
…
…

7. SCHÉMA ZAPOJENÍ
7.1 PŘIPOJENÍ DRÁTOVÉHO PŘEPÍNAČE OTÁČEK
Jednotka EHR 140 Akor BP je vybavena 4 žilovým připojovacím kabelem pro napojení na elektrickou síť bez standardní koncovky.
V tomto případě může být napojen i jiný typ externího přepínače otáček.
––
––
––
––
––

Hnědá (L1 - fáze)
Modrá (N - nulový vodič)
Černý (B) pro přepnutí jednotky na maximální otáčky
Šedý (M) pro přepnutí jednotky na střední otáčky
Hlavní pojistka pro připojení v rozvaděči: 3 A

!

Poznámka:
Jestliže není zapojen drátový přepínač
otáček, je povoleno odříznout černý
a šedý kabel. Jednotka EHR 140 Akor má
dvojí izolaci a není zapotřebí uzemnění
jednotky přes zemnící vodič PE.

elektrodesign@elektrodesign.cz
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EHR 140 Akor BP
EHR 140 (ostatní přepínače otáček)

EHR 140

B = maximální otáčky
M = střední otáčky
L = nízké otáčky

B = maximální otáčky
M = střední otáčky
L = nízké otáčky

Třírychlostní přepínač otáček

Třírychlostní přepínač otáček HRS-3

7.2 RFT- BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ
Jednotka EHR 140 Akor BP má instalovaný rádio-frekvenční přijímač na řídící desce. Radiový dálkový ovladač RFT je součástí dodávky a musí
být s jednotkou spárován. Na jednu jednotku je možné připojit až 20 dálkových ovladačů najednou.
Párování:
–– Na hlavním přívodu elektrické energie odpojte jednotku od elektrického proudu, alespoň na dobu 15 vteřin.
–– Po zapojení jednotky stiskněte současně diagonálně tlačítka na ovladači (
+
) nebo (
+
), alespoň po dobu 5 vteřin.
–– Během 120 vteřin od zapojení el. energie je jednotka spárovaná s dálkovým ovladačem.
Tip!
Doporučujeme párování dálkového ovladače s jednotkou EHR 140 Akor BP v přímé blízkosti jednotky.
Odpojení již spárovaného dálkového ovladače:
–– K této situaci dochází, je-li špatně spárovaný dálkový ovladač nebo došlo k výměně součástek jednotky.
–– Je nejprve nutné ovladač (e) před začátkem párování odpojit:
–– Na hlavním přívodu el. energie odpojte jednotku od elektrického proudu, alespoň na 15 vteřin.
–– Po zapojení jednotky stiskněte současně tlačítka
+
+
+
na ovladači, alespoň po dobu 5 vteřin.
Během 120 vteřin od zapojení el. energie je jednotka odpojena od dálkového ovladače.
Podmínky pro dobré párování:
–– Max. vzdálenosti přijímače a vysílače (ovladače) je 25 m ve vnitřním prostředí.

Schéma zapojení s dálkovým ovladačem RFT
(funkce):
EHR 140
Nízké otáčky
Střední otáčky
Maximální otáčky
Doběh, 10 min/stisk (max. 30 minut)

B = maximální otáčky
M = střední otáčky
L = nízké otáčky

kabely B (černý) a M (šedý) se
ve schématu zapojení jednotky
EHR 140 Akor s dálkovým
ovládáním nepřipojují)

www.elektrodesign.cz
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8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
8.1 ČASTO KLADENÉ DOTAZY, MONTÁŽ
a) Motor ventilátoru se najednou neočekávaně zastavil.
–– Hlavní napětí není k dispozici, prověřte pojistky v rozvodné skříni.
–– Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel.
–– Protimrazová ochrana je aktivní, prosím počkejte několik minut a ventilátor se automaticky uvede do chodu v případě splnění podmínek
viz. kapitola protimrazová ochrana.

b) Jednotka vydává příliš hluku v okolí jednotky EHR 140 Akor BP.
–– Zápachová uzávěra nemá dostatečnou velikost vodního sloupce. Dolijte vodu do zápachové uzávěry
–– Flexibilní hadice není přímo napojena do zápachové uzávěry. Zatlačte ji hlouběji.
V případě, že se nadměrný hluk ozývá z jednotky EHR 140 Akor BP. Pravděpodobnou příčinou může být:
–– Motor jednotky je v poruše, otevřete motorovou část a zkontrolujte nebo vyčistěte oběžná kola. Nezaměňte vyrovnávací spony. (Před otevřením motorové části je nutné odpojit jednotku od přívodu el. energie). K tomuto úkonu doporučujeme kontaktovat náš odborný servis.
Nadměrný hluk se přenáší do vyústek instalovaných na potrubí. Pravděpodobnou příčinou může být:
–– Velké množství tlakových ztrát na potrubí a vyústkách. Vyčistěte oba filtry v jednotce EHR 140 Akor. Dále pak vyčistěte vyústky a zkontrolujte, zda jsou v původní pozici.
–– Proveďte kontrolu průtoku vzduchu.

c) Chtěl bych vypnout jednotku v noci.
–– Jednotka EHR 140 Akor BP je určena pro trvalý provoz. Jednotku lze vypnout pouze odpojením od přívodu elektrické energie.

d) Jsou cítit odéry z vaření po celém objektu (bytě). Možné příčiny:
–– Odtahové hodnoty vzduchu jsou příliš nízké, přepněte jednotku do max. režimu při přípravě jídel.
–– Filtry jsou znečištěny, vyčistěte nebo vyměňte oba filtry.
–– Vyústky jsou znečištěny, vyčistěte všechny vyústi v blízkosti jednotky.
–– Zápachová uzávěrka má nedostatek vody a je prázdná. Dolijte vodu.
–– Flexibilní hadice kondenzátu není úplně zavedena do zápachové uzávěrky. Zatlačte jí hlouběji.
–– Nepříjemný odér může pocházet z venkovního prostředí. Nejedná se o chybu ventilace, nicméně pro jistotu prověřte čistotu filtru
na přívodním vzduchu.

e) Příliš velká kondenzace v koupelně. Pravděpodobná příčina může být:
–– Nízká hodnota odsávaného vzduchu, přepněte jednotku do maximálního režimu v případě, že se sprchujete nebo koupete. Prověřte čistotu
filtrů a vyústek.

f) Voda stéká v okolí jednotky EHR 140 Akor. Možné příčiny:
–– Zápachová uzávěrka je ucpaná. Je nutné jí zkontrolovat a případně vyčistit.
–– Flexibilní hadice pro odvod kondenzátu je ucpaná anebo překroucená. Vyčistěte jí a znovu jí správně upevněte do zápachové uzávěrky.

g) Nedochází ke změně rychlosti po stisknutí tlačítka na RFT dálkovém ovládání. Pravděpodobné příčiny:
–– Vyměňte baterii v dálkovém ovladači (typ CR2032 Li-Mn).
–– Odpojte a znovu spárujte dálkový ovladač s jednotkou (viz kapitola 7.1.2.).

h) Kondenzace nebo zatékání do přívodního potrubí.
–– Přesvědčte se, zda máte nainstalovanou protidešťovou mřížku na potrubí při vstupu do objektu.
–– Připojovací potrubí není dostatečně izolováno.

elektrodesign@elektrodesign.cz
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9. ÚDRŽBA A NÁHRADNÍ DÍLY
9.1 ÚDRŽBA
9.1.1 ČIŠTĚNÍ KRYTU JEDNOTKY
Udržujte povrch jednotky čistý a zbavený prachu.

9.1.2 FILTRY, VÝMĚNA A ČIŠTĚNÍ
Pro uživatele, je údržba jednotky limitována čištěním nebo výměnou filtrů jednotky. Filtry je třeba každoročně zkontrolovat, vyčistit nebo
vyměnit. Toto závisí na venkovním prostředí v okolí budovy. Znečištění filtrů je různé pro jiné oblasti např.: v blízkosti průmyslu, dopravy atd.
V neposlední řadě závisí znečištění na způsobech užívání objektu. Větrací jednotky vyrobené po 1.1.2018 mají/budou mít na jednotce
k dispozici diodu, která uživatele automaticky upozorní na nutnost výměny filtru.

A) vyndejte plastový kryt filtru 		

B) vytáhněte filtr z jednotky

C) vyčistěte filtr pomocí vysavače

dioda upozorňující na nutnost výměny filtru

9.1.3 ČISTĚNÍ MOTORU A VENTILÁTORU

a)
–– Odpojte jednotku od elektrické energie
–– Povolte oba šrouby na motorové části viz obrázek níže

b)
–– Vytáhněte kompletní motorovou část
–– Vyčistěte ventilátor například pomocí vysavače
c) POZOR
–– Vložte kompletní motorovou část zpět, utáhněte šrouby a znovu obnovte dodávku elektrické energie.

www.elektrodesign.cz
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Ventilátor se zastavil
Příčina

Řešení

a) Je aktivní ochrana proti namrznutí.

Jakmile vzroste venkovní teplota nad -1 °C, ventilátor se opět rozběhne.
•
Instalujte předehřev na sání venkovního vzduchu.

b) Napájení je vypnuté.

•

Zapněte opět napájení.

c) Bez napájení.

•

Obnovte napájení.

d) Ventilátor je zablokován nebo se zasekl z důvodu silného
znečištění.

•

Vyčistěte oběžné kolo ventilátoru. Dejte pozor na vyvažovací svorky.

e) Ventilátor je vadný.

•

Vyměňte celý modul motoru.

f) DPS jednotka ventilátoru je vadná.

•

Vyměňte DPS a proveďte výše popsaný postup uvedení do provozu znovu.

Ventilační jednotka je hlučná
Příčina

Řešení

d) Ventilátor je zablokován nebo se zasekl díky silnému znečištění.

•

Vyčistěte oběžné kolo ventilátoru. Dejte pozor na vyvažovací svorky.

b) Ventilátor je nevyvážen.

•

Vyměňte celým modul motoru.

c) Jednotka je namontována na stěně/stropu/podlaze
s nedostatečnou nosností.

•

V případě, že ventilační jednotka nemůže být přemístěna, zkuste použít tlumiče
vibrací k oddělení od stěny, stropu nebo podlahy.

•

Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že upevněné potrubí je připevněné ke zdi,
stropu nebo podlaze.

•

Zavřete druhý odvod kondenzátu ze strany sklopením poutka se zástrčkou a
nacvaknutím ji do odtoku kondenzátu.

•

Zkontrolujte ventil. Vyčistěte jej, pokud je znečistěný. Vyměňte jej, pokud je jiný
důvod jeho závady.

d) Potrubní součásti nejsou správně připojeny k jednotce.

e) Druhý odvod kondenzátu je otevřený a není připojen (zvuk syčení).

f) Obtokový ventil je blokován (rachotivý zvuk).

elektrodesign@elektrodesign.cz
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10. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Reklamace může být přijata do evidence k posouzení (následně uznána/neuznána) pouze a výlučně až po předložení úplně vyplněného
reklamačního formuláře, dokladu o zakoupení zboží a dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s
r.o. nebo jiná osoba určená společností ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo
zamítnutí reklamace. Oprávněný pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. následně stanoví způsob vyřízení reklamace
(oprava v dílně/oprava na místě instalace/výměnou výrobku apod.). Rozhodnutí o způsobu opravy je výlučně na oprávněném pracovníkovi
společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

A) Povinné údaje k reklamaci:

(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)

Osoba (název společnosti) uplatňující reklamaci:

Kupující (společnost či osoba uvedená na faktuře):

Kontaktní osoba (statutární orgán, zmocněná osoba):

Telefon:

E-mail:

Předmět reklamace (uveďte zařízení, typ a výrobní číslo):

Číslo faktury / daňového dokladu (napište číslo):

Číslo dodacího listu:

Odborný, technický a vyčerpávající popis vzniku závady a její projevy:

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro posouzení vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím doložte povinné přílohy k přijetí reklamace
dokladující nákup zboží a správné elektrické zapojení dle návodu:

Faktura / doklad o zaplacení:
Dodací list:
Fotodokumentace zapojeného přístroje a elektrického zapojení dodána přílohou:

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

Důležité upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné
hygieny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zboží bylo/bude předáno k reklamaci (zaškrtněte způsob):

externí doprava

osobně na pobočce

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s „Reklamačním řádem“, „Všeobecnými
obchodními podmínkami“ a s aktuálním „Sazebníkem servisních prací“ společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V (místo):

Dne (datum):

Jméno a příjmení:________________________________________ Podpis:_____________________________________
verze:12.1.2019
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavská 1420, 250 01 Brandýs n./L. St. Boleslav, IČ: 24828122, DIČ: CZ24828122
Placené technické konzultace: A. Tintěra: 602 611 581, M. Uřidil: 602 679 469, M.Kalát: 733 450 315
Objednání servisního zásahu / reklamace / servisní dispečink, telefon: 739 234 677, servis@elektrodesign.cz
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B) Doplňkové informace: Vyplňujte pouze v případě zájmu o objednání servisního zásahu na
místě instalace
Zákazník vyplní, pouze pokud má zájem o servisní zásah na místě. O provedení nebo odmítnutí servisního zásahu
na místě rozhoduje pověřený pracovník společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Povinné údaje k servisnímu zásahu na místě:
(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)
Název projektu / akce (stavební, developerská či jiná):

Pověřená kontaktní osoba v místě instalace (jméno a mobilní telefon):

Místo kontroly (přesná adresa):

Parkování v místě?:

ANO

NE

Kde nejlépe zaparkovat?:

(Objednatel je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v centrech měst apod.)

Upřesnění umístění (objekt, výška instalace, potřeba lešení, plošiny atd…):

Zprovoznění provedl ELEKTRODESIGN?:

ANO

NE

Navrhovaný nezávazný termín servisního zásahu:
Přílohou k reklamačnímu formuláři pro vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím a posouzení podmínek výjezdu
doložte povinné dokumenty ohledně správného elektrického zapojení dle návodu:
Schéma zapojení:
Výchozí revizní zpráva:
Technická zpráva pro VZT zařízení
Kompletní protokol o zaregulování:

ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se
neuskuteční. V případě, že výjezd a servisní zásah nejsou podle rozhodnutí pověřeného pracovníka servisu předmětem
záruční opravy nebo za zjištěné vady společnost ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. neodpovídá, či se na ně
nevztahuje záruka za jakost, zákazník se zavazuje uhradit servisní zásah dle platného Sazebníku servisních prací
společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. na základě vystavené faktury a dle na místě potvrzeného rozpisu
provedených prací.
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s Reklamačním řádem,
Všeobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory
spol. s r.o.
V (místo):

Dne (datum):

Jméno a příjmení:________________________________________ Podpis:_____________________________________
verze:12.1.2019
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavská 1420, 250 01 Brandýs n./L. St. Boleslav, IČ: 24828122, DIČ: CZ24828122
Placené technické konzultace: A. Tintěra: 602 611 581, M. Uřidil: 602 679 469, M.Kalát: 733 450 315
Objednání servisního zásahu / reklamace / servisní dispečink, telefon: 739 234 677, servis@elektrodesign.cz
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11. VYŘAZENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE
Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se
zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbavte se zastaralého zařízení na nejbližším
místě nakládání s odpady.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se produktů S&P se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory
spol. s r.o. Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce, navštivte naše webové stránky www.elektrodesign.cz

Příloha číslo 1 – Ekodesign
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