REKUPERAČNÉ JEDNOTKY S EC MOTORMI

RIS 1200 VE/VW EKO 3.0

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU
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Účel zariadenia: Rekuperačné jednotky RIS VW EKO 3.0 sú určené na ﬁltráciu, ohrev a prívod čerstvého vzduchu
vo vetracích a klimatizačných systémoch. Doskový rekuperátor zachytáva teplo z odpadového vzduchu a opätovne
ho používa na ohrev čerstvého vzduchu.
Vlastnosti:
• doskový výmenník tepla, s účinnosťou až 92%
• integrovaná regulácia, pripojenie Plug and Play
• klapka bypass-u ovládaná servopohonom
• štandarne dodávané s reguláciou ECO, na
• integrovaný elektrický ohrievač s ovládaním 0-10V
vyžiadanie možné vyhotovenie s reguláciou
(len model RIS 1200 VE EKO 3.0)
SIEMENS alebo REGIN
• tiché ventilátory s vysoko účinnými EC motormi
• ploché ﬁltre F5/F5
• nízkonákladová prevádzka v súlade s EN 13779
• príprava na inštaláciu do exteriéru
• integrovaný istič v súlade s EN 60204-1:2006
• snímače teploty odvádzaného, privádzaného a
• akustická a tepelná izolácia skrine: 50 mm
čerstvého vzduchu sú súčasťou dodávky
Štandarné súčasti dodávky bez voliteľného príslušenstva:
• Rekuperačná jednotka RIS 1200 VE/VW EKO 3.0
• 1x neuzamykateľná kľučka
• 2x sifón na odvod kondenzátu
• snímače teploty odvádzaného, privádzaného a
• 1x uzamykateľná kľučka
čerstvého vzduchu
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Nikdy nepoužívajte rekuperačné jednotky na iný, než vyššie popísaný účel.
Jednotku nikdy nerozoberajte, ani žiadnym spôsobom nemodiﬁkujte. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu alebo znefunkčneniu jednotky, taktiež hrozí riziko vzniku úrazu osôb.
Pri manipulácii s jednotkou (napr. pri vykonávaní údržby) používajte ochranné oblečenie a buďte opatrní.
Hrany a rohy zariadenia a jeho častí môžu byť ostré. Voľné časti oblečenia alebo vlasy môžu byť pri náhodnom
spustení zariadenia nasaté dovnútra.
Dbajte na to, aby do zariadenia, ani do pripojených potrubí nevnikli žiadne predmety. Ak sa tak stane, ihneď
odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie, počkajte kým sa pohyblivé časti úplne nezastavia a kým
nevychladne ohrievacie teleso. Odstráňte z jednotky vniknuté nečistoty a potom jednotku opäť zapnite.
Jednotku nikdy nepripájajte k inému zdroju elektrickej energie, než je deﬁnovaný na výrobnom štítku.
Pre elektrickú ochranu použite len taký istič, ktorého parametre zodpovedajú nominálnej hodnote prúdu (I).
Používajte len zodpovedajúce elektrické káble. Nikdy nepoužívajte káble s poškodenou izoláciou.
Nikdy sa nedotýkajte elektrických častí mokrými alebo vlhkými rukami.
Nikdy do jednotky nepripojujte ani neodpojujte žiadne káble, pokiaľ je zapnutá a pokiaľ nie sú káble
elektrického pripojenia bezpečne odpojené od prívodu elektrickej energie. Ak sú elektrické konektory odpojené,
krytie jednotky je IP00. Hrozí tak riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie jednotky.
Zabezpečte, aby elektrické časti jednotky a elektrické káble nikdy neprišli do styku s vodou. Taktiež na čistenie
elektrických častí jednotky nikdy nepoužívajte vodu, ani žiadne iné tekutiny.
Jednotky neumiestňujte na nepevné podklady alebo nevhodné montážne konzoly. Zariadenie musí byť pre
správnu a bezpečnú prevádzku riadne upevnené.
Jednotku nikdy nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (EX zóny).
Pred objednaním alebo použitím jednotky sa uistite, že prostredie, v ktorom bude jednotka umiestnená,
zodpovedá jej prevádzkovým podmienkam.

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

P!#•!•(• • •)*•"•(•$•#
Jednotky sú po vyrobení zabalené tak, ako si to vyžadujú bežné spôsoby dopravy, manipulácie a skladovania. Na
zdvíhanie, premiestňovanie a prepravu jednotiek používajte len zariadenia, ktoré sú určené na takýto účel. Nikdy
neumiestňujte ani neupevňujte zdvižné háky alebo káble na časti jednotky. Nikdy jednotku nevystavujte nárazom,
pádom, ani iným udalostiam, ktoré môžu viesť k jej mechanickému poškodeniu. Jednotky je možné skladovať v
suchých priestoroch s relatívnou vlhkosťou max. 70% (pri 20°C) pri teplote v rozsahu +5°C až +30°C. Jednotky
musia byť počas skladovania chránené pred prachom, nečistotou a vodou.
Vyhnite sa príliš dlhému skladovaniu. Odporúčaná maximálna doba skladovania je 1 rok.
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Všetky zariadenia po vyrobení podrobené kontrole a prevádzkovým testom. Výrobky sú tak dodávané v
bezchybnom technickom stave. To nám umožňuje na naše výrobky poskytnúť 2-ročnú záruku (odo dňa zakúpenia).
V prípade, že dôjde k poškodeniu tovaru počas jeho prepravy, reklamácia bude vznesená na prepravcu, nakoľko
nemôžeme za takéto poškodenie niesť zodpovednosť. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia zapríčinené
nehodou, nesprávnym použitím, nedbanlivosťou, alebo štandardným opotrebovaním výrobku, rovnako tak výrobca
nezodpovedá v týchto prípadoch za žiadne súvisiace škody. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté vykonaním
konštrukčných alebo iných zmien výrobku bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu. Zoberte na vedomie, že
akýkoľvek zásah do výrobku je ľahko zistiteľný.
DODÁVATEĽ JEDNOTKY:
Sídlo:
VENTRA Slovakia, s.r.o.
Košariská 192/42
SK-90042 Dunajská Lužná

Prevádzka:
Ventra Slovakia, s.r.o.
SK-90043 Hamuliakovo 277
tel: 02-4342 4721, fax: 02-4342 0425
e-mail: info@ventra.sk

P!•"#$%&•"' ••$•)••&
•
•
•

Jednotka je určená na inštaláciu a prevádzku v interiéri alebo v exteriéri (príslušenstvo: streška jednotky).
Jednotku nikdy nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (EX zóny).
Jednotky RIS sú určené na prepravu čistého vzduchu, bez obsahu explozívnych plynov, lepivého alebo
abrazívneho prachu, sadzí a chemicky agresívnych prímesí, spôsobujúcich koróziu zinku, plastov a gumy.
Prevádzkové teploty a vlhkosť prepravovaného vzduchu:

•

Prívod vzduchu
Odvod vzduchu

teplota vzduchu min./max.
max. relatívna vlhkosť
teplota vzduchu min./max.
max. relatívna vlhkosť

-20°C / +40°C
90%
+15°C / +40°C
60%
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OBR. 1

Skriňa jednotky
Filter na prívode vzduchu
Filter na odvode vzduchu
Snímač teploty na prívode vzduchu
Odvodný ventilátor
Snímač tlaku na prívode vzduchu so signálovým
prevodníkom
7. Servopohon klapky by-passu
8. Výmenník tepla
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Snímač teploty a vlhkosti na odvode vzduchu
10. Snímač tlaku na odvode vzduchu so signálovým
prevodníkom
11. Prívodný ventilátor
12. Elektrický ohrievač (len RIS 1200 VE EKO 3.0)
13. Klapka by-passu
14. Regulácia
15. Snímač teploty čerstvého vzduchu
3
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Pred vykonaním údržby jednotku úplne odpojte od prívodu elektrickej energie a počkajte približne 2 minúty,
kým sa všetky pohyblivé časti jednotky úplne nezastavia.
FILTRE
Znečistené ﬁltre spôsobujú vyššiu tlakovú stratu, to znamená, že sa znižuje prietok vzduchu v jednotke.
Štandardne je ﬁltre potrebné vymeniť najmenej každé 3-4 mesiace, alebo skôr, ak jednotka signalizuje znečistenie
ﬁltrov. Snímač tlakovej diferencie PS600B je súčasťou jednotky.
VENTILÁTOR
Údržbu a opravy ventilátora môže vykonať len kvaliﬁkovaný odborník.
• Ventilátor musí byť skontrolovaný a vyčistený najmenej 1x ročne.
• Pred vykonaním kontroly alebo údržby jednotku úplne odpojte od elektrickej energie.
• Dbajte na dodržanie všetkých platných bezpečnostných predpisov. Počas kontroly a údržby odporúčame
používať uzamykateľný bezpečnostný vypínač.
• Motory sú vybavené beúdržbovými ložiskami a nevyžadujú žiadnu údržbu po celú dobu životnosti.
• Odmontujte ventilátor a vyberte ho z jednotky.
• Obežné koleso starostlivo skontrolujte. V prípade väčšieho opotrebovania alebo poškodenia odporúčame
nahradiť ho novým. V opačnom prípade môže dôjsť k nevyváženosti obežného kolesa a k zvýšeným vibráciám.
Pretrvávajúca nevyváženosť obežného kolesa môže v dôsledku spôsobiť zvýšené opotrebovanie ložísk,
nesprávnu činnosť jednotky alebo jej poškodenie.
• Opatrne vyčistite obežné koleso vlažnou vodou alebo s použitím neagresívneho čistiaceho prostriedku.
Používajte len mäkké, neabrazívne utierky. Ostré a tvrdé predmety môžu jednotku poškodiť.
• Ventilátor ani obežné koleso nikdy neponárajte do žiadnej kvapaliny.
• Uistite sa, že vyvažovacie závažia obežného kolesa držia pevne.
• Uistite sa, že obežné koleso sa otáča voľne a nie je ničím brzdené.
• Nainštalujte ventilátor späť do jednotky a pripojte ho k zdroju elektrickej energie.
• V prípade, že sa ventilátor po vykonaní údržby nespustí, kontaktujte dodávateľa.
OBR. 2

DOSKOVÝ VÝMENNÍK TEPLA
• Pred vykonaním kontroly alebo údržby jednotku úplne odpojte od elektrickej energie.
• Výmenník tepla je potrebné vyčistiť aspoň 1x ročne.
• Opatrne vyberte výmenník z jednotky.
• Ponorte ho to teplej vody so saponátom alebo mydlom a vyčistite. Nepoužívajte sódu!
• Výmenník opláchnite teplou vodou a nechajte vyschnúť.
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ
Pred vykonaním kontroly alebo údržby elektrického ohrievača jednotku úplne odpojte od elektrickej energie.
• Elektrický ohrievač nevyžaduje žiadnu špeciﬁckú údržbu.
• Z dôvodu ochrany elektrického ohrievača odporúčame včas a pravidelne vymieňať ﬁltre.
• Elektrický ohrievač je vybavený 2-mi stupňami ochrany proti prehriatiu: pri 50°C s automatickým reštartom a pri
100°C s manuálnym reštartom. V prípade aktivácie ochrany s manuálnym reštartom je potrebné jednotku úplne
odpojiť od prívodu elektrickej energie. Počkajte, kým ohrievacie telesá úplne vychladnú. Identiﬁkujte a odstráňte
príčinu prehriatia - toto môže vykonať len kvaliﬁkovaný personál. Po odstránení príčiny prehriatia opäť pripojte a
spustite jednotku stlačením tlačidla RESET.
• V prípade potreby, elektrický ohrievač je možné demontovať a vybrať z jednotky (OBR. 3).
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OBR. 3
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REKUPERAČNÁ JEDNOTKA
Ohrievač

RIS 1200 VE EKO 3.0
~1, 230

fázy / napätie

50Hz / V AC

výkon

kW

fázy / napätie

50Hz / V AC

výkon / prúd

kW / A

0,435 / 2,9

otáčky

1/min

3400

výkon / prúd

kW / A

0,430 / 2,95

otáčky

1/min

3400

ovládací signál

V DC

0-10

~1, 230

prívod

IP54

krytie

Celková spotreba energie

výkon / prúd

kW / A

Automatická regulácia
Tepelná účinnosť
Izolácia skrine

mm

Hmotnosť

kg

Prierez káblov elektrického pripojenia

2

mm

pólov

Istič*

AVS 315, AVA 315

2,0

odvod

Ventilátory

RIS 1200 VW EKO 3.0

prúd A

2,87 / 14,6

0,87 / 6,0

integrovaná

integrovaná

92%

92%

50

50

152

152

3x2,5

3x1,5

1

1

B20

B10
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* Tepelná účinnosť jednotky RIS 1200VE EKO 3.0 bola meraná pri 1200 m /h (interiér +20°C/60%RV, exteriér -7°C/90%RV).
* Tepelná účinnosť jednotky RIS 1200VW EKO 3.0 bola meraná pri 1200 m3/h (interiér +20°C/60%RV, exteriér -7°C/90%RV).

OBR. 4

FILTRE

RIS 1200 V EKO 3.0

Typ ﬁltra
Odvod
Prívod

MPL
š x v x h (mm)

650 x 314 x 46

Trieda ﬁltrácie

F5

š x v x h (mm)

650 x 314 x 46

Trieda ﬁltrácie

F7

5
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OBR. 5
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Inštaláciu jednotiek RIS VE/VW EKO môže vykonať len kvaliﬁkovaný odborník.
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Jednotka musí byť nainštalovaná na vodorovnom pevnom podklade (OBR. 6-1).
Pripojovacie otvory jednotky musia byť uzavreté až do momentu pripojenia potrubia.
Pripojte vzduchové potrubia podľa špeciﬁkácie jednotky.
Pri pripojovaní vzduchových potrubí dbajte na smer prúdenia vzduchu podľa šípiek na skrini jednotky.
Jednotku nikdy neinštalujte v tesnej blízkosti potrubných ohybov. Najmenšia prípustná vzdialenosť potrubného
ohybu a ﬂexibilného pripojenia jednotky je na strane sania 1xD (priemer potrubia), na strane výtlaku 3xD
(priemer potrubia).
V prípade potreby je možné zmeniť stranu obsluhy (ľavá alebo pravá).
Na pripojenie jednotky k potrubiu odporúčame použiť upínacie spony AP (OBR. 6-2). Eliminujete tak prenos
vibrácii do potrubia a okolia.
Inštalácia musí byť vykonaná tak, aby sa hmotnosť potrubného systému a jeho komponentov neprenášala na
pripojovacie otvory jednotky.
Pri inštalácii je potrebné ponechať dostatočný priestor na otváranie servisných dvierok.
Vyhnite sa inštalácii telesa jednotky v tesnej blízkosti alebo v plošnom kontakte so stenou. Dôjde tak k
nadmernej hlučnosti v miestnosti. Odporúčaná vzdialenosť od najbližšej steny je 400 mm. Ak takáto inštalácia
nie je možná, odporúčame jednotku nainštalovať do takej miestnosti, kde hlučnosť nie je podstatná.
Vibrácie a hlučnosť sa môžu prenášať aj prostredníctvom podlahy. V prípade inštalácie na podlahu
odporúčame túto vopred izolovať proti hlučnosti.
V prípade rizika preniknutia kondenzátu alebo vody do jednotky, je potrebné nainštalovať vhodné ochranné
príslušenstvo.
Potrubia vykurovacej vody musia byť k ohrievaču pripojené tak, aby ich bolo možné jednoducho odpojiť a
ohrievač demontovať.
Vstupné a výstupné potrubie vodného ohrievača pripojte tak, aby prúdenie vody bolo opačné ako prúdenie
vzduchu. Inak dôjde k zníženiu tepelnej účinnosti ohrievača.
OBR. 6-1

OBR. 6-2
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Po inštalácii jednotky na podklad je potrebné pripojiť
odvod kondenzátu na vývod jednotky.
Komponenty odvodu kondenzátu musia byť v
nasledovnom poradí:
• Jednotka (1)
• Sifón (3)
• Odpadový systém (5)
Potrubie (4) musí byť nainštalované v sklone
najmenej 3° (sklon min. 55 mm na 1 m potrubia).
Pred spustením jednotky nalejte do odvodu
kondenzátu aspoň 0,5 L vody. Skontrolujte, či voda
odteká do odpadového potrubia. Taktiež, vždy dbajte
na to, aby bol sifón naplnený vodou. V opačnom
prípade bude dochádzať k nasávaniu vzduchu z
odpadového potrubia do jednotky.
Sifón musí byť nainštalovaný pod úrovňou podlahy
jednotky.
Teplota v okolí odvodu kondenzátu nesmie klesnúť
pod 0°C. Ak je jednotka nainštalovaná v prostredí,
kde teplota okolia môže klesnúť pod 0°C, odvod
kondenzátu musí byť riadne zaizolovaný, aby nedošlo
k zamrznutiu vody v potrubí.

OBR. 7

(1) Jednotka RIS 1200VE/VW EKO 3.0
(2) Pripojenie odvodu kondenzátu
(3) Sifón
(4) Potrubie k odpadovému systému
(5) Odpadový systém
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IV
PV
PR
KE
PF
IF
TJ
TL
DTJ
M1
PS1
PS2

- odvodný ventilátor
- prívodný ventilátor
- doskový rekuperátor
- elektrický ohrievač (len RIS 1200VE EKO 3.0)
- ﬁlter na prívode vzduchu
- ﬁlter na odvode vzduchu
- snímač teploty na prívode vzduchu
- snímač teploty čerstvého vzduchu
- snímač teploty a vlhkosti na odvode vzduchu
- servopohon klapky by-passu
- snímač tlakovej diferencie na prívode
- snímač tlakovej diferencie na odvode

OBR. 8

- prívod vzduchu do miestnosti
- odvod vzduchu z miestnosti
- prívod čerstvého vzduchu
- odpadový vzduch
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strana obsluhy
ľavá

8

strana obsluhy
pravá
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P•••••• •• AVA / AVS (RIS 1200VW EKO 3.0)
OBR. 9
Poznámka: V prípade použitia elektrického ohrievača
uvedené pripojenie nie je možné. Viac informácií nájdete
v kapitole „Nastavenie systému“ v časti „Elektrický / vodný
ohrievač“.

TJ
T1
TV
VV
M4
M5
M6

- snímač teploty na prívode vzduchu
- termostat protimrazovej ochrany vodného ohrievača
- snímač teploty protimrazovej ochrany
- 2-cestný ventil vodného chladiča
- čerpadlo vodného ohrievača
- Servopohon ventilu vodného chladiča (24 V AC,
3-polohový)
- Servopohon ventilu vodného ohrievača
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Teplota privádzaného vzduchu je regulovaná podľa užívateľom nastavenej teploty a snímača teploty vzduchu na
prívode alebo na odvode z miestnosti. Nastavená teplota sa udržiava prostredníctvom doskového rekuperátora a
vodného alebo elektrického ohrievača. Ak teplota vzduchu na prívode do miestnosti klesne pod nastavenú úroveň,
uzavrie sa klapka by-passu rekuprátora (obtok rekuperátora), čím čerstvý vzduch začne prúdiť cez doskový
rekuperátor. Ak nie je dosiahnutá nastavená teplota na prívode vzduchu, otvorí sa ventil vodného ohrievača (model
VW), resp. spustí sa elektrický ohrievač (model VE). Tento stav pretrváva až do dosiahnutia nastavenej teploty v
miestnosti. Ak teplota v miestnosti presahne nastavenú úroveň, najprv sa uzavrie ventil vodného ohrievača (model
VW), resp. vypne sa elektrický ohrievač (model VE). Ak je teplota v miestnosti stále vyššia, než nastavená teplota,
otvorí sa klapka by-passu rekuperátora.
Na diaľkovom ovládači sa nastavená teplota a teplota v miestnosti zobrazujú v °C.
Teplotu v miestnosti je možné regulovať nielen podľa snímača teploty na prívode vzduchu, ale aj podľa snímača
teploty vzduchu na odvode z miestnosti (viac informácií nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu diaľkového
ovládača FLEX, II.6.5.3).
Ak je nastavený algoritmus regulácie podľa snímača teploty vzduchu na odvode z miestnosti, teplota privádzaného
vzduchu je regulovaná podľa predpokladaných prídavných zdrojov tepla (teplo zo slnečného žiarenia, elektrické
ohrievače, a pod.) Takýmto spôsobom je dosiahnuté maximálne šetrenie energie potrebnej na ohrev privádzaného
vzduchu.
Ak je jednotka vybavená elektrickým ohrievačom (RIS 1200VE EKO 3.0), tento je ovládaný ESKM regulátorom
pomocou PWM signálu (pulzný modulovaný signál). Ohrev v jednotkách s vodným ohrievačom (RIS 1200VW EKO
3.0) je ovládaný reguláciou RG1 pomocou analógového signálu 0-10 V DC.
Funkcia „BOOST“
Ventilátory sa spustia na maximálne otáčky. Na displeji diaľkového ovládača FLEX sa zobrazí „BOOST“. Ak je
aktívna ochrana ohrievača, funkcia „BOOST“ je vypnutá. Trvanie funkcie „BOOST“ je nastaviteľné na diaľkovom
ovládači FLEX (viac informácií nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu diaľkového ovládača FLEX, II.6.6).
Funkcia „START/STOP“
Funkcia umožňuje zastaviť alebo spustiť činnosť doskového rekuperátora. Ak je pomocou tejto funkcie činnosť
rekuperátora zastavená, na displeji diaľkového ovládača FLEX sa zobrazuje „STOP“. Po opätovnej aktivácii činnosti
rekuperátora tento pokračuje v činnosti podľa predchádzajúceho nastavenia.
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Funkcia indikácie činnosti externého ventilátora „FanFail a FanRun“
Funkcia umožňuje indikáciu činnosti externe pripojeného ventilátora.
Priebežná regulácia elektrického ohrievača
Funkcia udržiavania konštantnej teploty vzduchu privádzaného do miestnosti (presnosť +/- 0,5°C).
Funkcia umožňuje udržiavať konštantnú teplotu vzduchu privádzaného do miestnosti pomocou modulu s 2-cestným
tyristorom (EKSM). Tieto moduly sú inštalované len v jednotkách s 3-fázovým elektrickým ohrievačom.
Funkcia chladenia
Chladenie vzduchu v miestnosti je možné pomocou dvoch typov chladičov: freónovým alebo vodným.
Chladenie je regulované algoritmom PI regulátora a spustí sa v prípade požiadavky na chladenie. Podmienky
pre spustenie a vypnutie freónového chladiča je možné nastaviť v menu diaľkového ovládača FLEX (časť II.6.4).
Činnosť freónového chladiča sa spustí, pokiaľ hodnota PI regulátora prekročí nastavenú hodnotu (viac informácií
nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu diaľkového ovládača FLEX, II.6.4.2). Rovnako tak, činnosť freónového
chladiča sa vypne, pokiaľ hodnota PI regulátora klesne pod nastavenú hodnotu (viac informácií nájdete v návode
na inštaláciu a obsluhu diaľkového ovládača FLEX, II.6.4.3).
V prípade vodného chladiča, poloha ventilu je ovládaná algoritmom PI regulátora v rozsahu 0%-100%.
Vetranie
K dispozícii sú 3 spôsoby vetrania: podľa privádzaného vzduchu, podľa odvádzaného vzduchu a automaticky
podľa vonkajšej teploty. Viac informácií ohľadne nastavenia požadovaného spôsobu vetrania nájdete v návode na
inštaláciu a obsluhu diaľkového ovládača FLEX, II.6.3).
Vetranie podľa privádzaného vzduchu: Teplota privádzaného vzduchu je udržiavaná podľa nastavenia PI regulátora.
Vetranie podľa odvádzaného vzduchu: Teplota privádzaného vzduchu je udržiavaná v rozsahu minimálnej a
maximálnej nastavenej teploty podľa algoritmu PI regulátora (viac informácií ohľadne nastavenia min. a max.
teploty nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu diaľkového ovládača FLEX, II.6.3.2 a II.6.3.3).
Automatické vetranie (podľa vonkajšieho vzduchu): podľa potreby sa používajú obidva vyššie uvedené spôsoby. Ak
je vonkajšia teplota nižšia ako nastavená teplota, použije sa režim vetrania podľa teploty privádzaného vzduchu.
Tento režim sa nazýva tiež „zimný režim“. Ak je vonkajšia teplota vyššia ako nastavená teplota, použije sa režim
vetrania podľa teploty odvádzaného vzduchu. Tento režim sa nazýva tiež „letný režim“.
Viac informácií ohľadne nastavenia požadovaného spôsobu vetrania nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu
diaľkového ovládača FLEX, II.6.3.3).
Pomocou diaľkového ovládača FLEX môže užívateľ nastavit otáčky ventilátorov v 3 stupňoch. Motory sú
regulované analógovým signálom 0-10 V DC pomocou regulácie RG1. Otáčky prívodnéh a odvodného ventilátora
môžu byť nastavované synchrónne alebo asynchrónne (viac informácií nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu
diaľkového ovládača FLEX, II.6.7 a II.6.8).
Po spustení jednotky s vodným ohrievačom (RIS 1200VW EKO 3.0) sa ventilátory spustia s oneskorením 20
sekúnd. Počas tejto doby je otvorený ventil vodného ohrievača, aby ohrievač dosiahol pracovnú teplotu pred
spustením ventilátorov.
V prípade, že sa požaduje funkci udržiavania konštantného tlaku v systéme, je potrebné použiť 2 signálové
prevodníky tlaku.
Signálový prevodník CO2 je možné použiť, ak nie sú pripojené signálové prevodníky tlaku.

O"#$%&% '#$()*%+'*
VODNÝ OHRIEVAČ
Jednotky s vodným ohrievačom sú vybavené 2-mi stupňami ochrany vodného ohrievača.
1.) Ak počas vykurovacieho obdobia klesne teplota vody na výstupe z vodného ohrievača pod +10°C (snímač TV),
otvorí sa ventil vodného ohrievača, bez ohľadu na aktuálnu potrebu tepla.
2.) Ak teplota vody na výstupe vodného ohrievača nestúpne nad +10°C ani po otvorení ventilu, a súčasne teplota
vzduchu za výmenníkom klesne na +7°C/+10°C (podľa nastavenia termostatu protimrazovej ochrany), systém sa
vypne. Po zastavení jednotky, pre ochranu vodného ohrievača pred mrazom, zostanú v činnosti ventil vodného
ohrievača a čerpadlo. Servopohon klapky na prívode vzduchu je vybavený vratnou pružinou a po vypnutí systému
by mal klapku automaticky uzavrieť. Servopohon s vratnou pružinou sa nereštartuje automaticky, je potrebné jeho
činnosť obnoviť manuálne na ovládacom paneli regulácie.
ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ
Jednotky s elektrickým ohrievačom sú vybavené 2-mi stupňami ochrany proti prehriatiu.
1.) Ochrana s automatickým reštartom: ak teplota vzduchu za ohrievačom prekročí 50°C, aktivuje sa prvý stupeň
ochrany. Po vychladnutí ohrievacích telies sa činnosť ohrievača automaticky obnoví. Táto ochrana sa zvyčajne
spustí z dôvodu nízkeho prietoku vzduchu cez ohrievač, pri poruche ventilátora alebo pri uzavreví klapky prívodu
vzduchu.
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2.) Ochrana s manuálnym reštartom: ak teplota vzduchu za ohrievačom prekročí 100°C, aktivuje sa druhý stupeň
ochrany. Ventilátory budú spustené na maximálne otáčky až do manuálneho reštartu ochrany stlačením tlačidla
„RESET“. V prípade aktivácie ochrany s manuálnym reštartom odporúčame jednotku odpojiť od prívodu elektrickej
energie a identiﬁkovať príčinu prehriatia. Ak neviete identiﬁkovať príčinu sami, kontaktujte bezodkladne dodávateľa
jednotky. Skontrolujte, či pri prehriatí nedošlo k poškodeniu častí ohrievača. Po identiﬁkácii a odstránení príčiny
prehriatia jednotku opäť zapnite a reštartujte ochranu stlačením tlačitla „RESET“.
Protimrazová ochrana rekuperátora sa používa len v jednotkách s vyšším prietokom vzduchu ako 1200 m3/h.

P$&<7=7- >-%3$=7-? / 3*%+*%-3@AC 'G'=JK$AC +7*%-37* Q&%$/ (BMS)
Jednotky RIS 1200VE/VW EKO 3.0 je možné pripojiť a ovládať v nadradených systémoch riadenia budov pomocou
protokolu ModBus. Jednotku je pritom možné ovládať pomocou diaľkového ovládača FLEX a nadradeným
systémom súčasne. Jednotka bude pracovať podľa posledného prijatého nastavenia.
Nastavenie z výroby: v prípade odpojenia ovládača FLEX alebo strate signálu z nadradeného systému alebo
ak nastane odpojenie oboch zdrojov nastavenia súčasne (FLEX, ModBus), jednotka sa bude riadiť posledným
nastavením z ovládača FLEX. Toto je nastavenie je možné zmeniť (viac informácií nájdete v návode na inštaláciu a
obsluhu diaľkového ovládača FLEX).
OBR. 10
Typ ModBus protokolu: RTU
Pripojenie: konektor RS485_2 (OBR. 10)
RJ11 kontakty:
1 COM
Nastavenie: pozri návod na inštaláciu a obsluhu
2 A
diaľkového ovládač FLEX, II.6.2
3 B
4 +24 V
Mikroprepínače S1 (1 a 2) sa nachádzajú na základnej
doske regulácie jednotky (OBR. 4). Slúžia na nastavenie
RS485_1: Pripojenie diaľkového ovládača
odporov počas riadenia jednotky nadradeným systémom.
RS485_2: Pripojenie protokolu ModBus
Správne nastavenie mikroprepínačov S1 závisí od spôsobu
komunikácie jednotky a nadradeného systému.
Ak je použité pripojenie okružné (RING type), je možné pripojiť až 30 zariadení. Ak je použité pripojenie iného typu,
je možné pripojiť približne 7 zariadení. Hodnota odporu medzi prvým a posledným zariadením by mala byť 120 150 Ω.
Odpor (Ω)

S1_1

S1_2

180

ON

ON

470

ON

OFF

330

OFF

ON

OBR. 11

M$%B&' *%+-'$/*37#

Názov

1

Antifrost

01h_Read_Coils

0

2

Fire

01h_Read_Coils

1

3

Filter

01h_Read_Coils

2

1

4

Fan

01h_Read_Coils

3

1

ALARM - ventilátory

1-aktívny, 0-pasívny

5

LowPower

01h_Read_Coils

5

1

ALARM - nízke napätie

1-aktívny, 0-pasívny

6

Textract

01h_Read_Coils

6

1

ALARM - snímač teploty DTJ(100)

1-aktívny, 0-pasívny

7

Texhaust

01h_Read_Coils

7

1

ALARM - snímač teploty vzduchu na odvode

1-aktívny, 0-pasívny

8

Tlimit

01h_Read_Coils

8

1

ALARM - snímač teploty vzduchu na prívode

1-aktívny, 0-pasívny

9

RH

01h_Read_Coils

9

1

ALARM - snímač vlhkosti DTJ(100) - prekročenie
hodnoty 70% RV

1-aktívny, 0-pasívny

10

ReturnWater

01h_Read_Coils

10

1

ALARM - snímač teploty vody na výstupe

1-aktívny, 0-pasívny

11

ToutDoor

01h_Read_Coils

11

1

ALARM - snímač vonkajšej teploty - hodnota nižšia
ako 0°C

1-aktívny, 0-pasívny

12

Funkcia

Dátová
adresa

Množstvo
dát

Popis

Hodnoty

1

Protimrazová ochrana rekuperátora

1-aktívny, 0-pasívny

1

ALARM - požiar

1-aktívny, 0-pasívny

ALARM - znečistenie ﬁltrov

1-aktívny, 0-pasívny

12

MotorActive

01h_Read_Coils

13

1

Ventilátory zapnuté

1-aktívny, 0-pasívny

13

InDumpper

04h_Read_Input

14

1

Servopohon klapky čerstvého vzduchu

0-90

14

Preheater

01h_Read_Coils

12

1

Predohrievač zapnutý

1-aktívny, 0-pasívny

15

Heater

01h_Read_Coils

14

1

Ohrievač zapnutý

1-aktívny, 0-pasívny

16

Speed

06h_Write_Holding_Register

0

1

Nastavenie otáčok ventilátorov

0, 1, 2, 3

17

TsetPoint

06h_Write_Holding_Register

1

1

Nastavenie teploty privádzaného vzduchu

0-30

18

RH_value

04h_Read_Input

13

1

Nastavenie hodnoty snímača vlhkosti DTJ(100)

0-99

19

Motor1

04h_Read_Input

15

1

Nastavenie otáčok motora 1

0, 1, 2, 3

20

Motor2

04h_Read_Input

16

1

Nastavenie otáčok motora 2

0, 1, 2, 3

21

Tlimit

04h_Read_Input

0

1

Meraná hodnota teploty vzduchu na prívode

Hex: E0

22

Texhaust

04h_Read_Input

1

1

Meraná hodnota teploty vzduchu na snímači DTJ(100)

Hex: E0

23

Textract

04h_Read_Input

2

1

Meraná hodnota teploty vzduchu na odvode

Hex: E0

24

ToutDoor

04h_Read_Input

3

1

Meraná hodnota teploty čerstvého vzduchu

Hex: FFEC

25

Twater

04h_Read_Input

12

1

Meraná hodnota teploty vody na výstupe z ohrievača

Hex: FFEC
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Elektrické pripojenie jednotky môže vykonať len kvaliﬁkovaný odborník, v súlade s platnými národnými a
medzinárodnými normami o elektrických zariadeniach a o bezpečnosti pri inštalácii s elektrickými zariadeniami.
• Jednotka môže byť pripojená len takému zdroju elektrickej energie, ktorého parametre zodpovedajú
parametrom uvedeným na výrobnom štítku jednotky.
• Elektrické káble použité na pripojenie jednotky k zdroju elektrickej energie musia zodpovedať elektrickým
parametrom jednotky, uvedeným na výrobnom štítku. V prípade, že je jednotka umiestnená vo väčšej
vzdialenosti od zdroja elektrickej energie, je potrebné vziať do úvahy možný pokles napätia na vstupe do
jednotky.
• Jednotka musí byť riadne uzemnená.
• Diaľkový ovládač FLEX nainštalujte na požadované miesto. Odporúčame nainštalovať diaľkový ovládač
a prepojovací kábel mimo silových káblov. Ak takáto inštalácia nie je možná, odporúčame na prepojenie
diaľkového ovládača a jednotky použiť tienený kábel s uzemnením.
• Na prepojenie jednotky a diaľkového ovládača použite dodávaný kábel. Konektor RJ11 pripojte do konektora
RS485_1 na jednotke a druhý koniec kábla do diaľkového ovládača.
OBR. 12

Poznámka: Diaľkový ovládač môže byť pripojený a odpojený len ak je jednotka odpojená od elektrickej energie.
•

•

Zapnite istič v rozvádzači (alebo hlavný vypínač). Potom zapnite vypínač
jednotky do polohy „ON“. Skutočné vyhotovenie vypínača jednotky sa môže
líšiť od obrázku (OBR. 13).
Pomocou diaľkového ovládača nastavte požadované otáčky
ventilátorov a teplotu v miestnosti.
OBR. 13

DÔLEŽITÉ: Odporúčame kontrolovať pravidelne (každé 3-4 mesiace)
hlavný istič jednotky. V prípade, ak istič vykazuje akékoľvek známky
poškodenia (napr. natavenie častí, nadmerné bzučanie) je potrebné
ho bezodkladne vymeniť.
OBR. 14
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OBR. 15

J•&•'•(" • •'&•,$ '-* •••.'$ - RIS 1200VW EKO 3.0

OBR. 16

X16

J•&•'•(" • •)•(•* +(,$ '-* •••.'$ - RIS 1200VE EKO 3.0

Pred uvedením do prevádzky je potrebné, aby kvaliﬁkovaný odborník vykonal prípravu a nastavenie regulačného
systému jednotky. Taktiež nainštalujte všetky meracie a funkčné zariadenia (snímače, servopohony a pod.), v
súlade s ich návodmi na inštaláciu.
S•5$•.• ••7)'•" • (••) •" •8&%+-%
Snímač teploty na prívode vzduchu do miestnosti a snímače kvality vzduchu (voliteľné príslušenstvo) musia byť
nainštalované čo najďalej od jednotky, avšak pred prvým ohybom vzduchového potrubia. Toto je dôležité pre čo
najvyššiu presnosť merania.
P*'• $*•8'•9 '+-*•••
Ak je jednotka vybavená externým vodným ohrievačom, je potrebné správne nainštalovať komponenty systému
protimrazovej ochrany vodného ohrievača. Snímač teploty protimrazovej ochrany (TV) nainštalujte pomocou
SK-pásky na výstup vody z ohrievača (OBR. 18). Snímač termostatu protimrazovej ochrany (T1) musí byť
nainštalovaný na výstupe z ohrievača (OBR. 18) a nastavený na +5°C.
OBR. 17

14

OBR. 13

OBR. 18

S•••••• !"•#$%•& '()•*••+(•
Snímače tlakovej diferencie (PS1, PS2) slúžia
na kontrolu znečistenia ﬁltrov.
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Porucha napájania.

Jednotka nepracuje.
Porucha elektrickeho pripojenia.

Porucha regulácie RG1.

Elektrický ohrievač nepracuje.
Porucha kábla diaľkového ovládača.

Porucha regulácie RG1 a/alebo
diaľkového ovládača.

Porucha prívodného (PV) alebo
odvodného (IV) ventilátora.

Jeden alebo obidva ventilátory
nepracujú.
Aktivovala sa ochrana elektrického
ohrievača s manuálnym reštartom

Poricha snímača teploty na prívode (TJ)
Porucha snímača vonkajšej teploty (TL)

Porucha snímačov

Porucha snímača teploty na odvode (TA)
Porucha snímača teploty na výstupe vody
(TV) alebo snímača termostatu (T1)

Aktivoval sa termostat protimrazovej
ochrany.
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- Skontrolujte istič jednotky (Q)
- Skontrolujte činnosť automatických vypínačov (F)
- Skontrolujte poistku regulácie (RG1) (250mA)
- Skontrolujte elektrické pripojenie jednotky a konektory. Uistite
sa, že kontakty nie sú poškodené.
- Skontrolujte ovládacie napätie 0-10V regulácie RG1:
Pripojte ampér-voltmeter na kontakty regulácie RG1 (B0.10
a COM). Napätie by sa malo priebežne meniť v závislosti na
požadovanej teplote a hodnote meranej snímačom teploty. Ak
nie je žiadne napätie pri potrebe ohrevu, regulácia RG1 musí
byť vymenená.
- Skontrolujte kábel a konektory diaľkového ovládača. V prípade
potreby kábel vymeňte.
Dôležité: Kábel diaľkového ovládača môže byť odpojený alebo
pripojený len ak je jednotka úplne vypnutá!
- Skontrolujte, či nie sú poškodené káble regulácie RG1 a
diaľkového ovládača. V prípade potreby vymeňte existujúce káble
za nové.
- Skontrolujte elektrické pripojenie ventilátorov.
- Skontrolujte, či sa ventilátory otáčajú voľne (nie sú blokované?)
- Odmerajte prúd na obvode ventilátora. Ak nameraná hodnota
prekračuje nominálnu hodnotu prúdu na výrobnom štítku motora,
ventilátor je potrebné vymeníť.
- Po odstránení príčiny poruchy jednotku opäť zapnite.
- Uistite sa, že prívodný ventilátor pracuje. Ak nie, odstráňte
príčinu poruchy ventilátora.
- Skontrolujte, či nie je blokované prúdenie vzduchu. Ak je
prúdenie vzduchu blokované, skontrolujte činnosť servopohonu
klapky na prívode vzduchu.
- Po odstránení príčiny poruchy, reštartujte elektrický ohrievač
stlačením tlačitla „RESET“.
- Opäť spustite jednotku.
- Vypnite jednotku (odpojte od elektrickej energie).
1) Odpojte príslušný snímač z konektora regulácie.
2) Odmerajte hodnotu napätia snímača a porovnajte s tabuľkou
nižšie. Ak hodnoty nesúhlasia, snímač nahraďte novým.
3) Po nainštalovaní snímača jednotku opäť zapnite.
- Vypnite jednotku (odpojte od elektrickej energie).
1) Odpojte príslušný snímač z konektora regulácie.
2) Odmerajte hodnotu napätia snímača a porovnajte s tabuľkou
nižšie. Ak hodnoty nesúhlasia, snímač nahraďte novým.
3) Skontrolujte termostat protimrazovej ochrany. V bežnej
prevádzke by teplota okolia kapiláry mala byť vyššia ako
indikovaná na termostate. Kontakty 1 a 4 by mali byť prepojené.
4) Skontrolujte, či teplota vzduchu privádzaného do miestnosti
je nižšia ako nastavená hodnota na termostate. Ak áno,
skontrolujte činnosť ohrevu.

S••••• ••!"••!#•$%& '%(•)*•#% (RG1)
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P•••• LED ••••!"#•$•%
LED 2
LED 2 + LED 3
LED 4
LED 5
LED 6
LED 7
LED 8
LED 9
LED 10
LED 11
LED 12
LED 13
LED 14

Klapka uzatvorená
Klapka otvorená
Vodný ventil otvorený
Vodný ventil uzatvorený
Klapka by-passu otvorená
Klapka by-passu uzatvorená
Maximálne otáčky ventilátorov (úroveň 3)
Stredné otáčky ventilátorov (úroveň 2)
Minimálne otáčky ventilátorov (úroveň 1)
Znižovanie otáčok prívodného ventilátora
Predohrievač
Ohrievač
Čerpadlo

P•••• !•&•••'•#•% ()#•&(#•*!', $'-)."*•' RG1
Kontakt

IV
PV

Odvodný ventilátor
Prívodný ventilátor

M4

Čerpadlo vodného ohrievača

M2
M3

Klapka na prívode a odvode
vzduchu z miestnosti

M5

Ventil vodného ohrievača

M1

Servopohon klapky by-passu

DX

DX chladič alebo ovládanie
čerpadla vodného ohrievača

M6

Ventil vodného ohrievača

T1
TV
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Termostat protimrazovej
ochrany vodného ohrievača
+
Snímač teploty protimrazovej
ochrany

č.

Značka

X10
X8
X31
X29
X12
X14
X15
X23
X35
X35
X35

1
2
3

PUMP
AC.N
AC.N

X35

4

EXT+

X35
X3
X4
X32
X32
X32
X32
X33
X33
X33
X33

5

1
2
3
4
1
2
3
4

EXTRS485_2
RS485_1
LOW
MID
HIGH
COM
TIMER
COM
VAL+
VAL-

X33

5

VAL

X33
X33
X33
X33
X33
X33
X33

6
7
8
9
10
11
12

DMP+
DMPDMP
CHIL
COM
ALARM
ANTI.F

X33

13 B.0.10

X33
X33
X33
X33
X33
X33

14
15
16
17
18
19

X33

20 COM

COM
A.0.10
COM
+24V
COM
T.WAT

Popis

L svorka (230V / 50Hz) napájanie jednotky
N svorka (230V / 50Hz) napájanie jednotky
Elektrický ohrievač
Elektrický predohrievač/rotor ON/OFF 230V / 50Hz
Napätie pre štandardné otáčky ventilátorov
Napätie pre minimálne otáčky ventilátorov
Napájanie odvodného ventilátora IV
Napájanie prívodného ventilátora PV
Čerpadlo vodného ohrievača ON/OFF 230V / 50Hz
N svorka napájania čerpadla vodného ohrievača
N svorka servopohonu klapky
L svorka servopohonu klapky ON/OFF 230V /
50Hz, (oneskorenie 3 min. po vypnutí ventilátorov a
ohrievača)
L svorka servopohonu klapky ON/OFF 230V / 50Hz
ModBus
Diaľkový ovládač
Ochrana proti prehriatiu elektrického ohrievača
Ochrana rotora
Funkcia BOOST - zvýšenie prietoku vzduchu
COM
Zastavenie
COM
Ventil vodného chladiča sa otvára, 24V / 50Hz
Ventil vodného chladiča sa zatvára, 24V / 50Hz
Ventil vodného chladiča - štandard poloha 24V /
50Hz
Klapka by-passu sa otvára, 24V / 50Hz
Klapka by-passu sa zatvára, 24V / 50Hz
Klapka by-passu - štandard poloha, 24V / 50Hz
DX chladenie ON/OFF 24V
COM
Indikácia poruchy ventilátorov ON/OFF 24V
Indikácia činnosti ventilátorov ON/OFF 24V
Ovládací signál 0-10V elektrického/vodného
ohrievača
COM
By-pass / rotor 0-10V
COM
24V DC
COM
Snímač teploty vody na výstupe z ohrievača
COM

I/O
typ
I
I
O
O
I
I
O
O
O
O
O

Max.
prúd
[A]
16
16
4.2
4.2
3
3
3

Min.
prúd
[mA]
100
100
100
100
100
100
100

O

3

100

O
I/O
I/O
I
I
I
DI
AO
AO

3
-

100
-

AO

-

-

AO
AO
AO
DO
DO
DO

100 mA
100 mA
100 mA
0,05 mA
0,05 mA
0,05 mA

AO

5 mA

O
AI

0,1
-

-

-

-

-

TL

Snímač vonkajšej teploty

DTJ
100

Snímač teploty a vlhkosti
vzduchu na odvode z
miestnosti

TJ

Snímač teploty vzduchu na
prívode do miestnosti

TE

Snímač teploty vzduchu na
odvode z miestnosti

PV

Prívodný ventilátor

IV

Odvodný ventilátor

X33
X33
X33
X33
X33
X33
X34
X34
X34
X34
X34
X34
X34
X34
X38
X38
X40
X40
X40
X39
X39
X41
X41
X37
X37
X37
X37

21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
4

T.OUT
COM
T.SET
COM
FAN
COM
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4

V1
COM
V2
COM

Snímač vonkajšej teploty
COM
Tlak na odvode vzduchu 0-10V, CO2 prevodník
COM
Tlak na prívode vzduchu 0-10V, tlakový prevodník
COM
ALARM - požiar
COM
ALARM - dodatočná ochrana ohrievača
COM
ALARM - znečistenie ﬁltrov
COM
ALARM - porucha ventilátorov
COM
Snímač teploty vzduchu na odvode z miestnosti
COM
+5V
Snímač vlhkosti vzduchu na odvode z miestnosti
COM
Snímač teploty vzduchu na odvode z miestnosti
COM
Snímač teploty odpadového vzduchu
COM
Prívodný ventilátor 0-10V
COM
Odvodný ventilátor 0-10V
COM

AI
AI
AI
DI
DI
DI
DI
AI
AI
AI
AI
-

-

-
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