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1 Informacje ogólne

1.1  Wstęp

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi 
pomoże Państwu w prawidłowym mon-
tażu i pozwoli optymalnie wykorzystać 
jej możliwości pracy. Dlatego radzimy 
uważnie przeczytać instrukcję przed przy-
stąpieniem do pracy i ustawiania auto-
matyki centrali. Instrukcja ta powinna 

służyć jako kompendium wiedzy pod-
czas prac serwisowych i konserwacyj-
nych, pomagające fachowcom w bez-
problemowej i efektywnej pracy. 

1.2  Bezpieczeństwo

Urządzenie pracuje niezawodnie, jeżeli 
jest używane zgodnie z przeznacze-
niem. Jego konstrukcja i wykonanie 
odpowiadają dzisiejszemu poziomowi 
techniki, wszystkim istotnym prze-
pisom i zasadom bezpieczeństwa. 

Należy przestrzegać wszystkich zale-
ceń, ostrzeżeń i uwag zawartych w tej 
instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może 
doprowadzić do zagrożenia zdrowia 
ludzi lub spowodować uszkodzenie 
urządzenia profi-air 250/400 touch.

1.2.1  Przepisy bezpieczeństwa

n  Tylko wykwalifikowany fachowiec 
jest uprawniony do instalacji, podłą-
czenia, uruchomienia i serwisowa-
nia centrali profi-air 250/400 touch. 
Wyjątek stanowi wymiana filtrów.

n  Instalacja centrali profi-air 250/400 
touch powinna odbywać się zgodnie 
z ogólnie obowiązującymi miejsco-
wymi przepisami budowlanymi i 
instalacyjnymi oraz przepisami bez-
pieczeństwa. 

n  W urządzeniach profi-air 250/400  
touch nie można dokonywać żad-
nych zmian i modyfikacji. 

n  Należy dokładnie stosować się do 
zaleceń dotyczących wymiany fil-
trów.

n  Prosimy o przechowywanie tej in-
strukcji montażu i obsługi w bezpo-
średniej bliskości urządzenia przez 
cały okres jego pracy. 

1.2.2  Zasady bezpieczeństwa

n  Centrala profi-air 250/400 touch 
może być otwierana wyłącznie za 
pomocą narzędzi.

n  Wykluczona musi być możliwość 
dotknięcia ręką wentylatora, kiedy 
urządzenie podłączone jest do sieci. 
Podczas konserwacji, przed otwar-

ciem, należy bezwzględnie wyłączyć 
dopływ prądu do centrali.

Centrale rekuperacyjne profi-air pro-
dukcji FRÄNKISCHE stanowią bardzo 
ważny element instalacji wentylacji 
mechanicznej. Wtłaczają one do po-
mieszczeń wymaganą ilość świeżego 
powietrza i jednocześnie wyciągają z 
nich powietrze zużyte. Za pomocą zin-

tegrowanego krzyżowo-przeciwprądo-
wego wymiennika ciepła z tworzywa 
sztucznego urządzenia te zapewniają 
wysoki stopień przekazywania ciepła. 
Zimne powietrze zewnętrzne nagrze-
wa się do temperatury zbliżonej do 
temperatury wymaganej dla powietrza 

w pomieszczeniu. Wszystkie centrale 
rekuperacyjne wyposażone są w auto-
matyczne bypasy letniego trybu pracy, 
które zapobiegają niepożądanemu 
nagrzewaniu się świeżego chłodnego 
powietrza latem.  
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1 Informacje ogólne

1.2.3  Użyte symbole

Zagrożenie zdrowia

Niebezpieczeństwo:
n uszkodzenia urządzenia
n nieprawidłowej pracy urządzenia wynikające z niestosowania się do poleceń
n innych uszkodzeń

Dodatkowe wskazówki

Odsyłacz do innych rozdziałów, względnie dalszych wytycznych producenta

wskazówka odnośnie usunięcia zużytego sprzętu

1.3  Używanie zgodnie z przeznaczeniem

1.4  Zgodność z wymogami Unii Europejskiej

Centrala profi-air 250/400 touch jest oznakowana znakiem CE

 Europejska Deklaracja Zgodności

Centrale wentylacyjne profi-air 250 touch 
i profi-air 400 touch zostały zaprojek-
towane i skonstruowane z myślą o 
zastosowaniu w instalacjach wenty-
lacji mechanicznej dla pomieszczeń 
mieszkalnych i są  przeznaczone wy-

łącznie do tego celu. Praca instalacji 
wentylacji mechanicznej polega na 
wyciąganiu zużytego, wilgotnego i za-
nieczyszczonego zapachami powietrza 
z łazienek, WC, kuchni i pomieszczeń 
gospodarczych oraz nawiewaniu ta-

kiej samej ilości świeżego powietrza 
do pokoju dziennego, sypialni i pokoi 
dzieci. Odpowiednie otwarcia w prze-
grodach gwarantują dobrą i zrówno-
ważoną cyrkulację powietrza w obrę-
bie jednego mieszkania.

Należy dopilnować, żeby otwarcia nie zostały zamknięte albo przykryte. Jest to niezbędne dla prawidłowego  
funkcjonowania systemu.

Eksploatacja centrali profi-air 250/400 touch w czasie osuszania pomieszczeń po budowie nie odpowiada pracy 
zgodnej z przeznaczeniem.
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2.1  Centrala wentylacyjna profi-air 250/400 touch

1 Korpus: Wnętrze: pianka EPP (ekspandowany polipropylen)
Obudowa: metal lakierowany

2 Króciec przyłączeniowy powie-
trza zewnętrznego (czerpnia): 250 touch / 400 touch: Ø 160 mm / Ø 180 mm

3 Króciec przyłączeniowy nawiewu: 250 touch / 400 touch: Ø 160 mm / Ø 180 mm

4 Króciec przyłączeniowy wywiewu: 250 touch / 400 touch: Ø 160 mm / Ø 180 mm

5 Króciec przyłączeniowy powie-
trza zużytego (wyrzutnia): 250 touch / 400 touch: Ø 160 mm / Ø 180 mm

6 Filtr powietrza zużytego: Klasa filtra G4

7 Wymiennik ciepła: Wymiennik ciepła krzyżowo-przeciwprądowy z tworzywa sztucznego - 
sprawność do 91% / 90%

8 Odprowadzenie kondensatu: Gwint zewnętrzny 5/4"

9 Filtr powietrza nawiewanego: Klasa filtra F5, opcjonalnie F7

10 Dostęp: Od frontu, dla prac serwisowych należy pozostawić min 70 cm wolnej przestrzeni

11 Bypass: W urządzeniu, sterowany płytą przesuwną, regulowany automatycznie lub 
ustawiany manualnie 

12 Podłączenie do sieci: Wtyczka z uziemieniem, z przełącznikiem włącz/wyłącz i dwoma  
bezpiecznikami (4 A) w puszce podłączeniowej dla kabla sieciowego

13 Płytka dodatkowa: Z wtyczką podłączeniową

2  Dane techniczne 
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2.2  Płytka sterowania

2.3  Płytka dodatkowa

Dodatkowa płytka połączona z płyt-
ką sterowania wyposażoną w ekran 
dotykowy umożliwia bezpośrednie 
podłączenie kolejnych opcji obsługi, 
sterowania i kontroli pracy urządzenia.

n  2 czujniki (wilgoci lub CO2)
n  Regulator klawiszowy
n  Nagrzewnica wstępna
n  Service-off
n  Interfejs CAN  

1  Podłączenia czujników wywiewu, powietrza zewnętrznego, powietrza zużytego i nawiewu

2  Podłączenia przewodów sterowania i sygnałowych wentylatorów powietrza zużytego i nawiewu 

3  Podłączenia zasilania płytki sterowania (24 V) i siłownika płyty baypassu

4  Gniazdo (RJ45) do podłączenia routera albo laptopa

5  Bateria guzikowa zachowująca ustawienia podczas braku prądu (bateria litowa typu CR 2032) 

6  Ekran dotykowy do obsługi

7  Podłączenie kabla płaskiego do płytki dodatkowej

1 2 3 4 5 6 7

Patrz rozdział 3.5 - Możliwości podłączeń elektrycznych 

2  Dane techniczne 
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≥ 100 mm

≥ 700 mm

Podczas transportu i rozpakowywania urządzenia należy zachować ostrożność. 

3.1  Transport i rozpakowanie

Jeżeli stwierdzą Państwo uszkodzenia lub niekompletność dostarczonego urządzenia profi-air 250/400 touch, należy 
niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.

Komplet składa się z:

3.2  Sprawdzenie zawartości opakowania

n Temperatura dodatnia przez cały 
rok

n  Niezamarzające podłączenie reku-
peratora do kanalizacji 

n  Wystarczająca ilość miejsca - 
oprócz centrali trzeba zamontować 
dodatkowo np. tłumiki, rozdziela-
cze, nagrzewnicę wstępną, które 
zazwyczaj wymagają więcej miej-
sca niż sama centrala 

3.3  Wymagania dotyczące miejsca pracy centrali

n  Musi być zapewniony dostęp do 
urządzenia niezbędny dla prac 
konserwacyjnych

n  Muszą być dostępne podłączenia 
do prądu i wody

n  Dla powietrza zewnętrznego i powie-
trza zużytego potrzebne są otwory 
w ścianach, które nie mogą znajdo-
wać się poniżej poziomu gruntu ani 
bezpośrednio obok pomieszczeń 
wymagających ciszy, takich jak po-
kój dzienny czy sypialnia

n  Minimalne odległości dla prac 
konserwacyjnych

n  Podłoże jest w stanie przejąć ob-
ciążenie

n  Jeżeli świeże powietrze jest czer-
pane poprzez gruntowy wymiennik 
ciepła, centrala powinna znajdo-
wać się w piwnicy lub na parterze

n  profi-air 250 / 400 touch 
n  kabel podłączenia do sieci 230 V
n  Wtyczka podłączenia do płytki dodatkowej
n  Instrukcja montażu i obsługi

 Sprawdzenie wersji urządzenia na tabliczce znamionowej.

3.3.1  Informacje ogólne

3.3.2  Minimalne odległości dla prac konserwacyjnych

3  Montaż profi-air 250/400 touch
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3  Montaż profi-air 250/400 touch

3.4  Możliwości wyposażenia / filtry zamienne

3.5  Możliwości podłączeń elektrycznych

Dalsze informacje dotyczące podłączeń elektrycznych w rozdziale 8.4 Schematy podłączeń

Akcesoria pasujące do typu urządzenia

Nr kat. Opis
profi-air 250 touch
(Nr kat. 78302725)

profi-air 400 touch 
(Nr kat. 78302740)

78300810 Zestaw do montażu na ścianie x x

78300811 Zestaw do montażu na podłożu x x

78300801 Syfon odprowadzenia kondensatu 5/4" x x

78316820 Zestaw podłączeniowy do rur Iso lub spiralnych DN 160 x

78318820 Zestaw podłączeniowy do rur spiralnych DN 180 x

78318821 Zestaw podłączeniowy do rur Iso DN 180 x

78316850 Tłumik DN 160 x

78318850 Tłumik DN 180 x

78316830 Nagrzewnica DN 160 x x

78300802 Entalpiczny wymiennik ciepła x x

78300831 Czujnik CO2 x x

78300832 Czujnik wilgoci x x

78300833 Regulator klawiszowy x x

78300890 Filtr zamienny nawiewu F5 x x

78300891 Filtr zamienny wywiewu G4 x x

78300892 Filtr nawiewu F7 x x

Możliwość podłączenia

profi-air  
250 / 400 touch 

Płytka sterowania

Ekran dotykowy

Płytka dodatkowa

Podłączenie 
LAN RJ 45

Skrzynka podłącze-
niowa czujników

2x czujnik 
wilgoci lub CO2

2x czujnik  
wilgoci lub CO2

Nagrzewnica

Regulator  
klawiszowy

Interfejs CAN

Service off

Laptop

Router

Budowa centrali rekuperacyjnej
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3  Montaż profi-air 250/400 touch

3.6  Mocowanie centrali

Zestaw do montażu na ścianie służy 
do mocowania urządzenia 250 lub 
400 touch na ścianie zdolnej do prze-
jęcia obciążenia tak, by nie dochodzi-
ło do przekazywania hałasu z centrali 
na konstrukcję budynku. Jedną szynę 
przymocowuje się do centrali a drugą 
do ściany. Dwie podkładki gumowe 
oraz ochraniacz nałożony na krawędź 
szyny odcinają możliwość przenosze-

Zestaw profi-air do montażu centrali profi-air 250/400 touch na ścianie

nia dźwięków na budynek. Podkładki 
gumowe muszą zostać nakręcone na 
dole tylnej ściany urządzenia. 

Dzięki wydłużonym otworom w 
szynie i regulowanym podkładkom 
gumowym można właściwie ustawić 
urządzenie.

Montaż z użyciem zestawu do mocowania na ścianie

Ø 8mm
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Zestaw do montażu na podłodze 
służy do ustawienia urządzenia 250 
lub 400 touch na podłożu tak, by nie 
dochodziło do przekazywania hałasu 
z centrali na konstrukcję budynku. 

Zestaw profi-air do montażu centrali profi-air 250/400 touch na podłodze

Oba stojaki przykręca się do dolnej 
płyty centrali. Dołączone do zestawu 
cztery gumowe podkładki muszą 
zostać wkręcone w stojaki, by odciąć 
możliwość przenoszenia dźwięków i 
zapewnić stabilne ustawienie centrali. 

Przewód odprowadzenia kondensatu podłączyć dopiero po zamontowaniu 
urządzenia.

Dolna krawędź centrali musi znajdować się minimum 170 mm powyżej wykoń-
czonej podłogi, żeby pozostało wystarczające miejsce do podłączenia odpro-
wadzenia skroplin.

Montaż zestawu do ustawiania na podłożu
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Montaż zestawu do ustawiania na podłożu

3.7  Podłączenie kanałów powietrza

Zestaw przyłączeniowy profi-air 250 
touch składa się z czterech dwustron-
nych nypli DN 160 wyposażonych w 
uszczelki. Nyple te tworzą połączenie 
między króćcami centrali (podłączenie 
powietrza zewnętrznego, zużytego, 

Zestaw przyłączeniowy profi-air 250 touch (rury Iso lub spiralne)

Zestaw przyłączeniowy profi-air 400 
touch składa się z czterech dwustron-
nych nypli DN 180 wyposażonych w 
uszczelki. Nyple te tworzą połączenie 
między króćcami centrali (podłączenie 

Zestaw przyłączeniowy profi-air 400 touch (rury spiralne)

nawiewanego i wywiewanego) i 
wybranym systemem rur zbiorczych 
(system profi-air Iso lub rury spiral-
ne). Uszczelki nypli gwarantują szczel-
ność połączeń.

powietrza zewnętrznego, zużytego, 
nawiewanego i wywiewanego) i 
wybranym systemem rur zbiorczych 
spiralnych. Uszczelki nypli gwarantu-
ją szczelność połączeń.

Montaż i podłączenie

Podłączenie rury Iso do  
profi-air touch 250

Podłączenie rury spiralnej do  
profi-air touch 400

Odprowadzenie skroplin podłączyć dopiero po ustawieniu centrali profi-air 
250/400 touch na stojakach zestawu.
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Zestaw przyłączeniowy profi-air 400 
touch składa się z dwóch adapterów, 
które nakłada się na wyloty centra-
li. Zwiększone dzięki temu odstępy 
między króćcami umożliwiają pod-

Zestaw przyłączeniowy profi-air 400 touch (rury Iso) 

łączenie rur Iso DN 180. Połączenie 
między rurą profi-air Iso i adapterami 
zapewniają łączniki dostarczone w 
komplecie z rurami profi-air Iso.  

Montaż i podłączenie

W procesie odzysku ciepła w wy-
mienniku ciepła powstaje kondensat. 
Tę zbierającą się wodę trzeba od-
prowadzić. Ujście skroplin znajduje 
się od spodu urządzenia. Do znaj-
dującego się tam króćca z gwintem 
zewnętrznym 5/4" podłącza się syfon. 
Syfon zmniejsza do minimum ryzyko 
przedostawania się nieprzyjemnych 
zapachów z kanalizacji i zapobiega 

zaciąganiu niepożądanego powie-
trza przez centralę. Wprowadzenie 
kondensatu do kanalizacji wymaga  
jeszcze jednego dodatkowego syfo-
nu, który musi zapewnić inwestor. 
Ponieważ w zwykłych syfonach woda 
może wysychać, zalecamy stosowa-
nie syfonu suchego lub kulowego. 
Syfon kulowy jest dostępny w ofercie 
akcesoriów.

3.8  Odprowadzenie kondensatu
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Montaż i podłączenie syfonu odprowadzenia kondensatu profi-air

m
in

. 1
60

 m
m

Odprowadzenie kondensatu podłączać należy dopiero po montażu urządzenia 
na ścianie lub na podłodze.

Rury kanalizacyjne muszą być układane ze spadkiem min. 2%.

Rury odprowadzenia kondensatu muszą być zabezpieczone przed mrozem.
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Podłączenie do sieci następuje poprzez dołączony do centrali kabel i wymaga zabezpieczenia zgodnego z miejscowymi 
przepisami dotyczącymi podłączeń elektrycznych. W podłączeniu urządzenia zainstalowano 2 bezpieczniki (4 A).

3.9  Podłączenie elektryczne

Podłączenia elektryczne mogą wykonywać wyłącznie fachowcy przy odciętym dopływie prądu do  
urządzenia. Dodatkowo należy stosować się do miejscowych przepisów i regulacji dotyczących  
bezpieczeństwa. 

3.10  Płytka dodatkowa

Dodatkowa płytka połączona z płyt-
ką sterowania wyposażoną w ekran 
dotykowy umożliwia bezpośrednie 
podłączenie kolejnych opcji obsługi, 
sterowania i kontroli pracy urządzenia.

Po instalacji i podłączeniu elektrycz-
nym wszystkich opcji do listwy gniaz-
da wtyczki podłączeniowej, wkłada się 
wtyczkę do listwy zaciskowej dodatko-
wej płytki.

3.10.1  Możliwości podłączenia

Po instalacji i podłączeniu elektrycznym wszystkich opcji we wtyczce podłączeniowej należy wtyczkę tę zamontować w 
centrali profi-air 250/400 touch w następujący sposób.

3.10.2  Montaż wtyczki podłączeniowej

Sensor 1: Czujnik wilgoci/czujnik CO2

Sensor 2: Czujnik wilgoci/czujnik CO2

klawisz: zewnętrzny regulator klawiszowy do przełączania poziomów wentylacji
nagrzewnica wstępna:  elektryczna nagrzewnica stanowiąca ochronę przeciwzamrożeniową względnie podnosząca kom-

fort wentylacji w zimie
Service off:  podłączenie przełącznika do wyłączania urządzenia
CAN Bus :  Możliwość podłączenia skrzynki podłączeniowej czujników
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Podłączenia elektryczne mogą wykonywać jedynie fachowcy wyłącznie przy odciętym dopływie prądu do 
urządzenia. Dodatkowo należy stosować się do miejscowych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeń-
stwa. 
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SCHRAG GmbH
Hauptstrasse 118, 73061 Ebersbach/Fils
Deutschland
 
T: +49 (0)7163 17-0  F: +49 (0)7163 17-155  
info@schrag.de www.schrag.de

Öffnen des Gehäuses:
Zapfen A eindrücken bis sich Deckel öffnen lässt.
 
Schließen des Gehäuses:
Deckel in Nut B einsetzen und in Richtung C schließen bis  
Zapfen A einrastet.

Montage:
Gehäuse mittels Schrauben durch die dafür vorgesehen Löcher D 
an eine Wand montieren.

Gehäusematerial: PC
Schutzart: IP30

A

B

C

D

Messwerte
 CO2
 Messprinzip nicht-dispersive Infrarot Technologie (NDIR) 
 Sensor E+E 2 Strahl Infrarotzelle  
 Messbereich 0...2000ppm 0...5000ppm 
 Genauigkeit bei 20°C 0...2000ppm:   < ± (50ppm +2% v.Mw.)
 und 1013mbar 0...5000ppm:   < ± (50ppm +3% v.Mw.) 
 Ansprechzeit  t63 < 195s
 Temperaturabhängigkeit typ. 2ppm CO2/°C 
 Langzeitstabilität typ. 20ppm / a
 Messrate ca. 15s
 Relative Feuchte
 Messprinzip kapazitiv
 Feuchtesensor HC103
 Arbeitsbereich1) 10...90% rF
 Genauigkeit bei 20°C ±3% rF (30...70% rF)  ±5% (10...90% rF) 
 Temperatur   
 Genauigkeit bei 20°C ±0,3°C / Version mit Stromausgang 4 - 20mA: ±0,7°C
Ausgänge
 Analoge Ausgänge
 0...2000/5000 ppm / 0...100% rF / 0...50°C 0 - 5V  -1mA < IL < 1mA
  0 - 10V  -1mA < IL < 1mA
  4 - 20mA   RL < 500 Ohm
 Schaltausgang
 Max. Schaltspannung 50V AC / 60V DC
 Max. Schaltleistung 0,7A bei 50V AC  1A bei 24V DC
 Min. Schaltleistung 1mA bei 5V DC
 Kontaktmaterial Ag+Au Legierung
Allgemeines

Versorgungsspannung  24V AC ±20%  15 - 35V DC
Stromaufnahme typ. 10mA + Ausgangsstrom; max. 0,5A für 0,3s
Aufwärmzeit 2) < 5 min

 Anzeige LCD Anzeige: alternierend CO2 (ppm) / T (°C bzw. °F) / rF (% RH)
 Anschluss  Schraubklemmen max. 1,5 mm2
 Elektromagnetische Verträglichkeit EN61326-1  
  EN61326-2-3  
 Betriebsbedingungen 0...90% rF (nicht kondensierend) / -20...60°C
 Lagerbedingungen 0...90% rF (nicht kondensierend) / -20...60°C
 1) Bitte Arbeitsbereich des HC103 beachten!
 2) Nötige Aufwärmzeit zur Erreichung der Spezifikationswerte

BEDIENUNGSANLEITUNG SERIE EE80
MESSUMFORMER / SCHALTER FÜR CO2 / FEUCHTE / TEMPERATUR

TECHNISCHE DATEN:

ANSCHLUSSBILDER:

MONTAGEBOHRUNGEN:

BA_EE80_Schrag_01 // Technische Änderungen vorbehalten 

ALLGEMEIN:
Die CO2 Messung des EE80 arbeitet nach dem Infrarotverfahren, wobei ein patentiertes Autokalibrations-
verfahren Alterungseffekte kompensiert und somit für die hervorragende Langzeitstabilität dieser Serie 
sorgt. Die langjährig bewährte E+E Feuchtesensortechnologie ist die Basis für die optionale 
Feuchtemessung. Als Ausgangssignal steht entweder eine Analogschnittstelle (0 - 5/10V bzw. 4 - 20mA) 
oder ein Schaltausgang zur Verfügung. Anwendung findet die Serie EE80 in der  Lüftungs- und 
Klimatisierungstechnik.

ACHTUNG:
Extreme mechanische und unsachgemäße Beanspruchungen sind unbedingt zu vermeiden.
Das Autokalibrationsverfahren steht nur bei permanenter Spannungsversorgung und erstmalig nach 24h 
zur Verfügung. Zur Erreichung der Spezifikationswerte ist eine Aufwärmzeit von 5 Minuten erforderlich.

Abmessungen: 85x100x26mm (BxHxT)

Analog Ausgänge Schaltausgang
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Zasilanie

Öffnen des Gehäuses:
Zapfen A eindrücken bis sich Deckel öffnen lässt.
 
Schließen des Gehäuses:
Deckel in Nut B einsetzen und in Richtung C schließen bis  
Zapfen A einrastet.

Montage:
Gehäuse mittels Schrauben durch die dafür vorgesehen Löcher D 
an eine Wand montieren.

Gehäusematerial: PC
Schutzart: IP30

A

B

C

D

BEDIENUNGSANLEITUNG SERIE EE10
MESSUMFORMER FÜR FEUCHTE / TEMPERATUR

TECHNISCHE DATEN:

ANSCHLUSSBILDER:

MONTAGEBOHRUNGEN:

BA_EE10_Schrag_01 // Technische Änderungen vorbehalten 

ALLGEMEIN:
Messumformer der Serie EE10 sind für die exakte Erfassung von Feuchte und Temperatur bestimmt. 
Das formschöne funktionelle Gehäuse ist für die direkte Wandmontage geeignet und ermöglicht eine  
einfache Installation und im Servicefall einen raschen Wechsel der Sensoreinheit.
Anwendung findet die Serie EE10 im Bereich Klimaüberwachung (Wohn- und Bürobauten, 
Schaltschränken, Museen und Hotels, etc.).
Extreme mechanische Beanspruchungen und unsachgemäße Handhabung sind unbedingt zu vermeiden!

Abmessungen: 85x100x26mm (BxHxT)

Messwerte
 Relative Feuchte
 Sensor HC103      
 Analogausgang 0...100% rF 0-10 V -1 mA <  IL < 1mA
  4-20 mA (zwei Draht) RL < (UV-10)/0,02 < 500 Ohm
 Arbeitsbereich1) 0...95% rF     
 Genauigkeit bei 20°C und UV=24VDC ±2% rF (40...60% rF) ±3% rF (10...90% rF)
 Temperatureinfluss bei 60% rF typisch 0,06% rF / °C   
 Temperatur aktiv 
 Analogausgang 0...50°C2) 0-10 V -1 mA < IL <  1mA
  4-20 mA (zwei Draht) RL < (UV-10)/0,02 < 500 Ohm 

 Genauigkeit bei 20°C und UV=24VDC ±0,25°C (FT3) ±0,4°C (FT6)
 Temperatur passiv
 Typ T-Sensor siehe Bestellcode
Allgemein

Versorgungsspannung (UV)
 für 0 - 10 V 15 - 40 VDC oder 24 VAC ±20%
 für 4 - 20 mA 28V DC > UV > 10 + 0,02 x RL  (RL < 500 Ohm)
Stromaufnahme bei  DC Versorgung typ. 4 mA
 bei  AC Versorgung typ. 15 mAeff
Anschluss Schraubklemmen max. 1,5 mm2 

 Anzeige bei Version EE10-FTx Feuchte / Temperatur alternierend 
  bei Version EE10-Fx bzw. EE10-FPx Feuchte
 Elektromagnetische Verträglichkeit EN61326-1 
  EN61326-2-3 
 Temperaturbereiche Betriebstemperatur:   -5...+55°C
  Betriebstemperatur mit Display:  -5...+55°C 
  Lagertemperatur:   -25...+60°C 
 1) Bitte Arbeitsbereich des HC103 beachten!
 2) andere Abbildungsbereiche auf Anfrage

EE10-FT3

EE10-FT6

EE10-F3 
EE10-FP3

EE10-F6 
EE10-FP6

SCHRAG GmbH
Hauptstrasse 118, 73061 Ebersbach/Fils
Deutschland
 
T: +49 (0)7163 17-0  F: +49 (0)7163 17-155  
info@schrag.de www.schrag.de

Zasilanie

3  Montaż profi-air 250/400 touch

3.10.3  Czujnik CO2

W pełni automatyczne sterowanie podnoszące komfort wentylacji:

n  Koncentracja CO2 jako wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu 
n  Oszczędność energii dzięki wentylacji dostosowanej do potrzeb
n  Zawsze aktualne wskazania zawartości CO2/temperatury

Poziomy wentylacji dla czujnika CO2 (ppm) aktywowane są następująco:

n            < 1.000 ppm = poziom 2
n  1.000 -  1.500 ppm = poziom 3
n            > 1.500 ppm = poziom 4

   przy aktywnych czujnikach można wybierać tylko poziom  
pracy 2, 3 lub 4

Dane techniczne dla obsługi z użyciem czujnika CO2: 

Zasada pomiaru:  nie-dysperyjna technologia podczerwieni
Zakres pomiarów:  0 do 5.000 ppm CO2

Kalibracja:  10 V odpowiada 5.000 ppm CO2

Wyjście:   wyjście analogowe 0-10V
Zasilanie:  24V AC +/- 20% albo 15-35V DC
Odczyt:  CO2 (ppm) / T(°C ew. °F)
Podłączenie: zacisk śrubowy max 1,5 mm2

Warunki pracy:  0-90% rF (bez kondensacji)/ -20 °C do 60 °C
Warunki składowania:  0-90% rF (bez kondensacji)/ -20 °C do 60 °C

Schemat podłączenia - wyjścia analogowe

3.10.4  Czujnik wilgoci

W pełni automatyczne sterowanie podnoszące komfort wentylacji:

n  Zawartość wilgoci jako wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu
n  Oszczędność energii dzięki wentylacji dostosowanej do potrzeb
n  Zawsze aktualne wskazania zawartości wilgoci/temperatury

Poziomy wentylacji dla czujnika wilgoci [%H] aktywowane są następująco:

n      < 60% r.H. = poziom 2
n  60 - 85% r.H. = poziom 3
n      > 85% r.H. = poziom 4

  przy aktywnych czujnikach można wybierać tylko poziom  
pracy 2, 3 lub 4 

Dane techniczne dla obsługi z użyciem czujnika wilgoci

Zakres pomiarów:   0-95% rH
Kalibracja:  10V odpowiada 100% rH
Wyjście:   wyjście analogowe 0-10V
Zasilanie: 5-40 VDC albo 24 VAC +/- 20% 
Pobór prądu: średnio 4 mA
Odczyt:  wilgotność (rH) / T(°C ew. °F)
Podłączenie: zacisk śrubowy max 1,5 mm2

Temperatura pracy:  -5°C do 55°C 
Warunki składowania:  -25°C do 60°C 

Schemat podłączenia - wyjścia analogowe
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Do centrali 250/400 touch można 
dodatkowo podłączyć klawiszowy 
przełącznik poziomów pracy urzą-
dzenia ze wskaźnikiem ledowym. 
Można za jego pomocą wybrać jeden 
z czterech możliwych poziomów 
pracy centrali profi-air 250/400 touch. 

3.10.5  Regulator klawiszowy

Dodatkowo, poza przyciskiem dostęp-
nym w asortymencie profi-air, istnieje 
możliwość zastosowania standardo-
wych elementów alternatywnych. 
Dzięki temu mogą Państwo wybrać 
przycisk, który pasuje do pozostałych 
wyłączników w domu.   

3.11  Tłumik

Tłumik profi-air służy do zminima-
lizowania  dźwięku, który powstaje 
podczas pracy wentylatorów. Tłumik 
składa się z dwóch elastycznych 
aluminiowych rur i warstwy wełny 
mineralnej, która pochłania dźwięki. 
Dzięki takiej budowie tłumik jest bar-
dzo elastyczny i można go zgiąć pod 
kątem prostym. Uszczelki na podłą-
czeniach tłumika gwarantują szczelne 
połączenie z rurami profi-air Iso lub 
ze stalowymi rurami spiralnymi. 
Zaleca się instalację dwóch tłumików 

przy centrali rekuperacyjnej (1x na 
nawiewie i 1x na wywiewie). Jeżeli 
kratki czerpni i wyrzutni zaplanowane 
są blisko pomieszczenia, gdzie zależy 
nam na ciszy (np. sypialni), lub tuż 
przy sąsiedniej działce, celowe może 
okazać się zamontowanie dwóch 
dodatkowych tłumików (1x czerpnia, 
1x wyrzutnia). 

n profi-air 250 touch ➔  tłumik DN 160
n profi-air 400 touch ➔  tłumik DN 180

średnica 
wewnętrzna

średnica na 
zewnątrz  
25 mm 
izolacji

tłumienie (db) w pasmach oktawowych      tłumik o długości 1000 mm

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

160 210 2 4 10 23 43 18 14

180 230 2 3 9 22 35 15 12

3  Montaż profi-air 250/400 touch

Możliwości oferowane przez producentów wyłączników

Jung B&J Berker Gira Merten Hager Siemens

Przycisk 531U 2020U 5031 15100 MEG 3150-0000 WUE31 5TD2120

Oświetlenie 961248 LED GN 8337-1 LED 1687 12-48 V 1405   12-24 V MEG 3921-0000 WUZ703 12-28 V 5TG7317 24 V

Przełącznik kołyskowy AS 590 K05 WW 2520-214 + 2525N 1621 8989 29003 432819 WYA260 5TG6200

Ramka AS 581 WW 2511-214 1011 8989 21103 389119 WYR110 5TG2551-0
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3.12  Nagrzewnica

Nagrzewnica profi-air jest urządze-
niem, które montuje się na kanale po-
wietrza doprowadzanego z zewnątrz 
(z czerpni). Jej zadaniem jest ochrona 
wymiennika przed zamarzaniem 
kondensatu. Włączanie i wyłączanie 
nagrzewnicy następuje za pośred-
nictwem systemu ochrony przed 
zamarzaniem, w który wyposażona 
jest centrala rekuperacyjna. Wyja-

śnienie tego mechanizmu znajduje się 
w rozdziale Nr 5 niniejszej instrukcji. 
Nagrzewnica połączona jest ze stero-
waniem centrali poprzez dodatkową 
płytkę. Dzięki automatyce, nagrzew-
nica uruchamiana jest wyłącznie w 
przypadku, gdy wymiennik krzyżo-
wo-przeciwprądowy narażony jest na 
niebezpieczeństwo zamarznięcia.

Dalsze informacje dotyczące montażu i dane techniczne znajdują się w 
instrukcji nagrzewnicy profi-air.

3.13  Entalpiczny wymiennik ciepła

Entalpiczny wymiennik ciepła profi-air 
może być stosowany wymiennie z 
wbudowanym w urządzenie wymien-
nikiem krzyżowo-przeciwprądowym. 
Wymiennik entalpiczny prowadzi do 
podwyższenia komfortu, ponieważ 
oprócz odzyskiwania ciepła, odzy-
skuje także wilgoć. Tym samym dba 
on o to, by w miesiącach zimowych 
pomieszczenia mieszkalne nadmier-
nie się nie wysuszały. 

Transport wilgoci odbywa się z wy-
korzystaniem zjawiska osmozy pary 
wodnej przez porowatą strukturę 
specjalnej polimerowej membrany. 
Dzięki specjalnej warstwie antywiru-
sowej membrana ta jest całkowicie 
nieprzepuszczalna dla wszystkich 
rodzajów zarazków. Wymiennik ental-
piczny umożliwia centralom profi-air 
osiągnięcie maksymalnych entalpicz-
nych stopni odzysku ciepła od 127% 
(dla profi-air 250 touch) i 110% (dla 
profi-air 400 touch).

W nowych budynkach na początku eksploatacji panuje wysokie zawil-
gocenie i dlatego zalecamy w pierwszych sezonach grzewczych stoso-
wanie normalnego wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego. Dzięki 
temu szybciej odprowadzona zostanie wilgoć z budynku.

Straty ciśnienia obu wymienników są prawie identyczne, ewentualna 
wymiana wymiennika nie wymaga więc żadnych zmian w ustawieniach 
wentylatorów. 
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Montaż i podłączenie entalpicznego wymiennika ciepła profi-air.

3  Montaż profi-air 250/400 touch

Dalsze wskazówki dotyczące kontroli i czyszczenia wymiennika ciepła - patrz rozdział 6.2.1
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Uruchomienie

3.14  Filtr powietrza zewnętrznego F7 (opcjonalny)

Centrale 250/400 touch sa wyposa-
żone standardowo w filtry F5 (świeże 
powietrze) i G4 (zużyte powietrze). 

Filtr świeżego powietrza może być 
opcjonalnie zmieniony na F7, którego 
właściwości najlepiej odpowiadają 
potrzebom alergików.

3.15  Połączenie z laptopem lub routerem

Centrale profi-air 250/400 touch 
można połączyć przewodem LAN 
z laptopem lub z routerem WLAN. 
Dzięki temu wewnątrz sieci domo-
wej możliwy jest dostęp do centrali 
poprzez każdy smartfon, tablet, 
laptop albo PC za pomocą przeglą-
darki internetowej z użyciem adresu 
IP. Jeżeli jeden raz uzyskano połą-
czenie z routerem WLAN, można w 
każdej chwili i z każdego miejsca w 
domu sterować urządzeniem zgodnie 

z aktualną potrzebą albo uruchomić 
program tygodniowy.  

Aby zrealizować połączenie, potrzeb-
ny jest tylko kabel sieciowy  (RJ45). 
Po uzyskaniu połączenia należy wpro-
wadzić do przeglądarki adres IP, który 
wyświetla się na ekranie dotykowym 
centrali.

Możliwości podłączeńDo połączenia routera WLAN z urządzeniem, przez które ma być ob-
sługiwana centrala, niezbędne jest przestrzeganie instrukcji routera.

Z powodu większych strat ciśnienia przy zmianie filtra z F5 na F7 należy 
odpowiednio dopasować ustawienie wentylatora powietrza dostarczane-
go. Patrz rozdział 8.2.

3  Montaż profi-air 250/400 touch
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4  Obsługa profi-air 250/400 touch

4.1  Wiadomości ogólne

W tym rozdziale zostanie objaśniona obsługa centrali 250/400 touch za pomocą ekranu dotykowego. Znajdą Państwo 
tutaj wszystkie możliwe parametry ustawienia sterowania i wskazówki dla poszczególnych funkcji.

Poruszanie się w menu na ekranie dotykowym ułatwiają różne symbole. Spotkają się Państwo z następującymi symbo-
lami:

Przyciski do przestawiania wartości wyjściowych.

Przyciski do przestawiania wartości wyjściowych

Wybór funkcji atywna / nieaktywna

Potwierdzenie wprowadzonych wartości

Bezpośredni wybór menu "Home".

➔ dalsze informacje w rozdziale 4.2

Bezpośredni wybór menu "Program tygodniowy".

➔ dalsze informacje w rozdziale 4.3

Bezpośredni wybór menu "Ustawienia czasu".

➔ dalsze informacje w rozdziale 4.4

Bezpośredni wybór menu "Ustawienia".

➔ dalsze informacje w rozdziale 4.4
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4  Obsługa profi-air 250/400 touch

4.2  Menu "Home"

Menu "Home" informuje o aktualnych warunkach eksploatacyjnych i zawiera ogólne informacje o centrali profi-air touch

Wybór i informacja o aktualnym poziomie pracy urządzenia. Naciskając przyciski  
+/- można wybrać poziom 1-3. 

➔ Wybór aktywny jest jedynie wtedy, gdy sterowanie ustawione jest na tryb ręczny. 

Przełączanie na poziom 4 "Party"

➔ Poziom 4 sterowany jest czasowo. Czas można ustawić w menu "Setup"

Informacja o aktualnym trybie pracy.

n HA - tryb ręczny
n WO - program tygodniowy 
n S1 do S4 - sterowanie na podstawie czujników
n  K1 - tryb ochrony przeciwzamrożeniowej (wyłączony wentylator nawiewu lub 

włączona nagrzewnica wstępna)
n  K2 - tryb ochrony przeciwzamrożeniowej (tylko w przypadku nagrzewnicy wstępnej 

zredukowane ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego)
n K3 - tryb ochrony przeciwzamrożeniowej (oba wyntylatory wyłączone na 60 minut)

Informacja o aktualnej pozycji bypassu.

n Auto: closed (zamknięty)
n Auto: open (otwarty)
n Manual: closed
n Manual: open

Wiersz wyświetlający adres IP do połączenia z siecią. W razie występowania   
nieprawidłowości, informacja o niej jest wyświetlana na przemian z numerem IP. 

➔ Możliwe komunikaty o nieprawidłowościach znajdą Państwo w rozdziale 7.1 

Informacja o temperaturze powietrza na zewnątrz, powietrza nawiewanego  
i wywiewanego.

Wyświetlanie wartości mierzonych przez czujniki (wilgotność albo CO2).

Passive - żaden czujnik nie jest podłączony lub aktywowany
030%H - wartość pomiaru czujnika wilgoci
0500ppm - wartość pomiaru czujnika CO2

➔ Aktywacja / programowanie czujników w menu "Setup"

Licznik godzin pracy na poszczególnych poziomach.

– poziom 1/ poziom 2/poziom 3/ poziom 4

Informacja o wersji oprogramowania.
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Możliwość wyboru między sterowaniem wg programu i trybem ręcznym.

➔  Jeżeli w sterowaniu pod menu "Ustawienia" aktywne są czujniki,  
urządzenie będzie sterowane wyłącznie według wskazań czujników!

Wybór podstawowych poziomów pracy - poziom podstawowy będzie aktywny zawsze 
wtedy, gdy w programie tygodniowym nie wprowadzono żadnych ram czasowych.   

➔  np. gdy jako podstawowy poziom pracy wybrano poziom 3, w programie tygodnio-
wym trzeba wprowadzić tylko godziny dla pracy w trybie zredukowanym.

Wyświetlanie programów tygodniowych 1-10. 

Istnieje możliwość wyboru aż 10 programów tygodniowych. Na program składa się 
wybór poziomu pracy,  wybór dnia tygodnia, określenie czasu startu i zakończenia. 

Aby uruchomić lub doprecyzować wybrany program tygodniowy, trzeba wybrać 
"edit".

Ustalenie dni tygodnia, w których ma być realizowany program tygodniowy. Jeżeli 
ustawimy opcję "Aus" (Off), program tygodniowy stanie się nieaktywny. 

Przejście do następnego kroku wymaga wybrania przycisku "Enter".

Ustawienie poziomu pracy, którym powinien sterować program tygodniowy.

Przejście do następnego kroku wymaga wybrania przycisku "Enter".

Podanie czasu startu. Za pomocą przycisków +/- można ustawić właściwą godzinę.

Przejście do następnego kroku wymaga wybrania przycisku "Enter".

Wybór godziny zakończenia.  Za pomocą przycisków +/- można ustawić właściwą 
godzinę.

Przejście do następnego kroku wymaga wybrania przycisku "Enter".

➔  Uwaga! Godzina zakończenia programu tygodniowego nie może być późniejsza niż 
23:59. Jeżeli program ma być kontynuowany po północy, musi być podzielony na 
dwa programy.

     np. Sterowanie ma wybrać poziom 2 od 22:30 do 07:00
      Program 1 od 22:30 do 23:59
 Program 2 od 00:00 do 07:00

Wyświetlenie gotowego ustawienia dla programu tygodniowego 1.

➔ np. od poniedziałku do piątku sterowanie włącza poziom pracy 2

Wybór następnego programu tygodniowego następuje przy użyciu przycisków- 
strzałek. Aby go ustawić, należy powtórzyć wszystkie kroki opisane powyżej.

4  Obsługa profi-air 250/400 touch

4.3  Menu "Program tygodniowy"

Menu "Program tygodniowy" pozwala na automatyczne zmiany poziomów pracy urządzenia w ciągu tygodnia.
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Przełączanie z czasu letniego na czas zimowy i odwrotnie.

Ustawienie godziny.

Duże cyfry pokazują aktualnie ustawioną godzinę.
"Hour..."/"Minute..." pokazują pożądaną godzinę.

Za pomocą przycisków +/- ustawiamy właściwą godzinę.
Zatwierdzamy przyciskiem "return".

Ustawienie dnia tygodnia.

Duże litery pokazują aktualnie ustawiony dzień tygodnia.
mniejszy napis "...Day" pokazuje pożądany dzień tygodnia (01-Mo/02-Tu/03-We...) 

Za pomocą przycisków +/- ustawiamy właściwy dzień tygodnia.
Zatwierdzamy przyciskiem "return".

Ustawienie daty.

Duży napis  pokazuje aktualnie ustawioną datę.
Napis "Day..."/"Month..." pokazuje pożądaną datę.

Za pomocą przycisków +/- ustawiamy właściwą datę.
Zatwierdzamy przyciskiem "return".

Ustawienie daty.

Duży napis  pokazuje aktualnie ustawioną datę.
Napis "...Year" pokazuje pożądaną datę.

Za pomocą przycisków +/- ustawiamy właściwą datę.
Zatwierdzamy przyciskiem "return".

4.4  Menu "Ustawienia czasu"
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4.5  Menu "Setup"

W menu "Setup" wprowadza się wszystkie ważne parametry pracy urządzenia związane z bypassem, nagrzewnicą 
wstępną, filtrami, sterowaniem wentylatorów itd.

Ustawienie czasu pracy dla poziomu 4.

Możliwość ustawienia czasu od 0 do 120 min

Ustawienie fabryczne 90 min

Ustawienie trybu letniego - z bypassem.

"Open" - powietrze zewnętrzne zawsze omija wymiennik. Nie występuje przekazy-
wanie ciepła. Jednakże bypass otwiera się tylko wtedy, gdy ustawiona temperatura 
powietrza na zewnątrz jest przekroczona.

"Closed" - powietrze zewnętrzne zawsze przechodzi przez wymiennik. Ciepło jest 
przekazywane.

"Auto" - bypass otwiera się i zamyka automatycznie na podstawie wprowadzonych 
temperatur granicznych

Nastawianie temperatur sterujących bypassem letniego trybu pracy.

Temperaturę powietrza zewnętrznego "AuL" jest temperaturą graniczną - dopiero, gdy 
zostanie ona przekroczona, automatyka uwalnia funkcję "Bypass open".

Zakres możliwych ustawień 13 - 18 °C

Ustawienie fabryczne 15 °C

Temperatura powietrza zużytego "AbL" jest temperaturą graniczną - bypass otworzy 
się dopiero wtedy, gdy ustawiona temperatura zostanie przekroczona a temperatura 
powietrza na zewnątrz jest o 2 °C niższa. 

Zakres możliwych ustawień 18 - 25 °C

Ustawienie fabryczne 22 °C

Resetowanie błędu.

Po usunięciu błędu trzeba go potwierdzić. 

➔ Wskazówki odnośnie wymiany filtrów patrz rozdz. 6.1
➔ Wskazówki odnośnie usuwania błędów patrz rozdz. 7 

Podświetlenie ekranu.

Występują dwa poziomy podświetlenia

zakres możliwych ustawień od 001 do 200

Ustawienie fabryczne  ”Norm.” 200
Ustawienie fabryczne  ”Comf” 100

Ustawienie kontrastu ekranu.

zakres możliwych ustawień od 90 do 130

Ustawienie fabryczne  110
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4  Obsługa profi-air 250/400 touch

Wybór języka.

n niemiecki "Deutsch"
n angielski "English"
n francuski "Francais"
n włoski "Italiano"
n niderlandzki "Nederlands"

Ustawienie fabryczne "Deutsch"

Kalibracja ekranu dotykowego.

Po wyborze tej opcji trzeba najpierw wybrać lewy górny a następnie prawy dolny róg 
ekranu. Narożniki zostaną oznaczone małym krzyżykiem.

Aktywacja czujników.

Jeżeli podłączone są czujniki i funkcja jest ustawiona na "on", centrala będzie sterowa-
na przez czujniki. Czujniki przejmują sterowanie przy ustawionym trybie ręcznym lub 
programie tygodniowym tylko wtedy, gdy wartości wykazane przez czujniki wymagają 
wyższego poziomu pracy.

Czujnik, który odpowiada za przełączenie na wyższy poziom pracy pokazuje się w 
menu "Home" "S1-S4".

Jeżeli funkcja zostanie ustawiona na "off", podłączone czujniki zostaną wyeliminowane 
z procesu sterowania. Jest to jednak możliwe wyłącznie w trybie "Private home".

➔  W przypadku aktywnych czujników, do wyboru możliwe są wyłącznie  
poziomy pracy 2/3/4.



28 FRÄNKISCHE 
MA profi-air 250/400 touch

4  Obsługa profi-air 250/400 touch

Chroniona strefa ustawień

Poniższe możliwości ustawień zostały 
zabezpieczone hasłem w celu ochrony 
przed niezamierzonym przestawieniem.

Następujące hasła pozwalają na do-
konywanie zmian w obszarze chronio-
nym:  

n  przy użyciu ekranu dotykowego

 Passwort: i17

n  przy użyciu przeglądarki poprzez smartphone/PC itd .

 nazwa użytkownika: install
 Passwort: konfig12

Poniższe parametry mogą zostać zmienione wyłącznie przez przeszkolonych fachowców.  
Zmiana ustawień może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub budynku.

Naciśnięcie symbolu klucza na wyświetlaczu w menu "Setup - Sensors" uruchamia 
zapytanie o hasło. Najpierw trzeba wybrać grupę znaków, a potem konkretny znak. 
Powtarzając ten proces trzeba kolejno wprowadzić wszystkie znaki hasła. 

Po wprowadzeniu hasła obszar chroniony staje się dostępny na 60 min.

Po zakończeniu pracy w tym obszarze menu, trzeba go znowu zabezpieczyć. Służy do 
tego funkcja "Logout" na ostatniej stronie menu.

Ustawienie rodzaju budynku

W przypadku wyboru "Private Home" można włączać wszystkie 4 poziomy pracy

W przypadku wyboru "Rented flat" nie można włączyć poziomu 1- ochrona przed  
wilgocią

➔ Zabezpieczenie przed zbyt małą ilością powietrza.

Ustawienie fabryczne Private Home 

Ustawienie ochrony przed zamrożeniem

Nagrzewnica wstępna "on" - w razie niebezpieczeństwa zamrożenia nagrzewnica 
wstępna włącza się poprzez kontakt na płytce dodatkowej.

Nagrzewnica wstępna "off" - w razie niebezpieczeństwa zamrożenia zostanie wyłączo-
ny wentylator nawiewu.

Ustawienie fabryczne off

➔ dalsze informacje o ochronie przed zamrożeniem - patrz rozdział 5

Aktywacja kontaktu Service off

Wyłącznik Service off podłączony do płytki dodatkowej musi zostać aktywowany. 
Jeżeli wyłącznik jest zamknięty, urządzenie pracuje. Jeżeli wyłącznik jest otwarty, urzą-
dzenie się wyłącza i pokazuje się komunikat błędu F2 w menu "Home".

Ustawienie fabryczne off

➔  Jeżeli przy aktywnym kontakcie wyłącznik nie jest podłączony, sterowanie reaguje 
tak, jak przy otwartym wyłączniku
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Ustawienie wyświetlania czasu pracy filtra.

Pierwszy wiersz podaje pożądany czas pracy filtra na następny okres. Drugi wiersz 
pokazuje czas pozostały do końca bieżącego okresu.
Oba okresy można dostosować do panujących warunków.

zakres możliwych nastaw 30-240 dni

Ustawienie fabryczne 180 dni

Ustawienie ilości powietrza nawiewanego (FrA) i odprowadzanego (ExA) - poziom 1.

Możliwy zakres ustawień 1,8 - 10 Volt

Ustawienie fabryczne-powietrze nawiewane 4.2 Volt /powietrze odprowadzane 3.9 Volt

➔  Po zmierzeniu i zrównoważeniu ilości powietrza na poziomie 3, można ustawić po-
ziom 1 za pomocą współczynnika 0,3.

 ...Volt dla poziomu 3 x 0,3 = ... Volt dla poziomu 1

  Jeżeli uzyskana wartość będzie mniejsza niż 1,8 Volt, współczynnik musi zostać 
zwiększony tak, by wartość nie była mniejsza niż 1,8 Volt (np. zastosować współ-
czynnik 0,4).

 Do obu kierunków przepływu powietrza trzeba zastosować ten sam współczynnik.

Ustawienie ilości powietrza nawiewanego (FrA) i odprowadzanego (ExA) - poziom 2.

Możliwy zakres ustawień 1,8 - 10 Volt

Ustawienie fabryczne-powietrze nawiewane 5.0 Volt /powietrze odprowadzane 4.7 Volt

➔  Po zmierzeniu i zrównoważeniu ilości powietrza na poziomie 3, można ustawić  
poziom 2 za pomocą współczynnika 0,7.

 ...Volt dla poziomu 3 x 0,7 = ... Volt dla poziomu 2

 Do obu kierunków przepływu powietrza trzeba zastosować ten sam współczynnik.

Ustawienie ilości powietrza nawiewanego (FrA) i odprowadzanego (ExA) - poziom 3.

Możliwy zakres ustawień 1,8 - 10 Volt

Ustawienie fabryczne-powietrze nawiewane 6.2 Volt /powietrze odprowadzane 5.8 Volt
 
➔  Ustawienie dla obu kierunków przepływu określa się na podstawie pomiarów  

anemometrem wiatraczkowym. 

  Oba kierunki przepływu powietrza muszą się zbilansować (ilość powietrza  
nawiewanego = ilości powietrza odprowadzanego)

➔  wykresy ciśnienia / przepływu ilościowego - patrz rozdział 8.2

Ustawienie ilości powietrza nawiewanego (FrA) i odprowadzanego (ExA) - poziom 4.

Możliwy zakres ustawień 1,8 - 10 Volt

Ustawienie fabryczne-powietrze nawiewane 7.6 Volt /powietrze odprowadzane 6.9 Volt
 
➔  Po zmierzeniu i zrównoważeniu ilości powietrza na poziomie 3,  

można ustawić poziom 4 za pomocą współczynnika 1,3.

 ...Volt dla poziomu 3 x 1,3 = ... Volt dla poziomu 4

  Jeżeli uzyskana wartość będzie większa niż 10 Volt, współczynnik musi zostać zmniej-
szony tak, by wartość nie przekroczyła 10 Volt (np. zastosować współczynnik 1,2).

 Do obu kierunków przepływu powietrza trzeba zastosować ten sam współczynnik.
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Programowanie czujników wilgoci lub CO2.

Możliwości ustawień
n off - wyłączony
n %H - czujnik wilgotności
n ilość ppm - czujnik CO2

Ustawienie fabryczne: Wyłączony

Bezpośrednio można podłączyć do centrali 2 czujniki (int. Sensor 1/int. Sensor 2). Pod-
łączenie następuje poprzez płytkę dodatkową. Istnieje jeszcze możliwość podłączenia 
do centrali 2 dodatkowych czujników (ext. Sensor 3/ext. Sensor 4) poprzez skrzynkę 
podłączeniową sensor/aktorbox.

➔ zasady sterowania czujnikiem wilgoci
       n   < 60 % r.H. = poziom 2
       n   60-85 % r.H. = poziom 3
       n   > 85 % r.H. = poziom 4

Wyświetlanie statusu silników.

Wyświetlane są aktualne ilości obrotów [min-1] oraz wartość Volt dla każdego  
z wentylatorów.

Wyświetlanie wyłącznika Service off.

➔ DI1 "on" i kontakt Service off "on" - urządzenie wyłączone

➔ DI1 "off" i kontakt Service off "on" - urządzenie włączone

Wyświetlanie temperatury powietrza zewnętrznego, nawiewanego,  
wywiewanego i odprowadzanego.

Wartości korekcyjne czujników temperatury. 

W razie potrzeby każdy czujnik temperatury można skorygować i dopasować  
do rekomendowanego sposobu wyświetlania.

Licznik godzin pracy / czasy pracy na poszczególnych poziomach.

n poziom 1/poziom 2/poziom 3/poziom 4
n praca w trybie ochrony przed zamrożeniem
n aktywny kontakt nagrzewnicy wstępnej

Wylogowanie się z obszaru ustawień chronionego hasłem.

➔ zasady sterowania czujnikiem CO2

       n   < 1000 ppm = poziom 2
       n   1000 -1500 ppm = poziom 3
       n   > 1500 ppm = poziom 4
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5  Strategia ochrony przed zamrożeniem

Istnieją dwie strategie ochrony prze-
ciwzamrożeniowej dla centrali profi-air 
250/400 touch. Funkcja ochrony przed 
zamrożeniem jest uwalniana w mo-

mencie, gdy temperatura powietrza 
zewętrznego < 0 °C niezależnie, czy 
instalacja ma nagrzewnicę wstępną, 
czy nie. Wyniki ciągłych pomiarów i 

kontroli temperatury powietrza stano-
wią podstawę algorytmów sterowania 
profi-air touch.

5.1  Ochrona przed zamrożeniem bez nagrzewnicy wstępnej

Przekroczenie przeciętnych warunków 
prowadzi do wyłączenia wentylatora 
nawiewu. Po upływie zdefiniowanego 

Przy jednoczesnej pracy centrali wentylacyjnej i paleniska, funkcja ta nie może być stosowana. Istnieje bowiem 
niebezpieczeństwo wystąpienia podciśnienia w pomieszczeniu z paleniskiem.

Przy możliwości jednoczesnej pracy centrali wentylacyjnej profi-air 250/400 touch i paleniska zależnego od 
powietrza z pomieszczenia zawsze zaleca się montaż nagrzewnicy wstępnej. 

W razie możliwości jednoczesnego używania centrali wentylacyjnej profi-air 250/400 touch i paleniska zawsze 
należy poprosić o konsultację mistrza kominiarstwa, który decyduje o tym, czy trzeba zainstalować urządzenie 
zapewniające właściwe ciśnienie powietrza. W Niemczech należy obowiązkowo stosować czujnik różnicy 
ciśnień, który odcina zasilanie gniazdka centrali.

5.2  Ochrona przed zamrożeniem z nagrzewnicą wstępną

Przekroczenie przeciętnych warunków 
prowadzi do uruchomienia nagrzew-
nicy wstępnej; kontakt sterowany 
włącza zewnętrzną nagrzewnicę (np. 
nagrzewnicę elektryczną, nagrzew-

Przy możliwości jednoczesnej pracy centrali wentylacyjnej profi-air 250/400 touch i paleniska zależnego od 
powietrza z pomieszczenia zawsze zaleca się montaż nagrzewnicy wstępnej. 

W razie możliwości jednoczesnego używania centrali wentylacyjnej profi-air 250/400 touch i paleniska zawsze 
należy poprosić o konsultację mistrza kominiarstwa, który decyduje o tym, czy trzeba zainstalować urządze-
nie zapewniające właściwe ciśnienie powietrza. W Niemczech należy obowiązkowo stosować czujnik różnicy 
ciśnień, który odcina zasilanie gniazdka centrali. 

nicę solankową). Moment włączenia 
i wyłączenia  zależy od temperatury 
powietrza nawiewanego. Jeżeli moc 
nagrzewnicy jest niewystarczająca, 
centrala wyłącza się całkowicie. Po 

upływie zdefiniowanego czasu odcię-
cia, centrala uruchamia się automa-
tycznie a proces pomiarów i kontroli 
zaczyna się ponownie.

czasu odcięcia, wentylator włącza się 
autommatycznie a proces pomiarów i 
kontroli zaczyna się ponownie.
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6  Przeglądy i konserwacja

Aby instalacja wentylacji pozostała 
na długo higieniczna, należy zwró-
cić szczególną uwagę na okresowe 
przeglądy i bieżącą konserwację 

Nazwa elementu konserwacja/ częstotliwość sprawdzania

Filtry powietrza

Kontrola stopnia zabrudzenia wszystkich filtrów powietrza (w urządzeniu, przy anemosta-
tach wywiewnych, filtry wstępne np. nagrzewnicy wstępnej lub gruntowego wymiennika 
ciepła) i w razie potrzeby ich wymiana 

co pół roku

Centrala

Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie wymiennika ciepła, kontrola wentylatorów,  
odpływu kondensatu i syfonu

co 2 lata

Rozprowadzenie powietrza

Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie przewodów wentylacyjnych, rozdzielaczy i zaworów
co 2 lata

6.1  Wymiana filtrów

Jeżeli nie zostaną przeprowadzone prace serwisowe centrali, będzie to miało wpływ na funkcjonowanie całego 
systemu wentylacji.

Zalecamy sprawdzenie filtrów powie-
trza po 3 miesiącach pracy urządzenia 
i w zależności od stopnia zabrudzenia 

wymianę w odpowiednim czasie. 
Wyświetlacz lub przeglądarka przypo-
minają o upływie ustawionego czasu 

wymiany w formie komunikatu błędu 
"F1: wymiana filtra".

urządzenia. Z tego względu zalecamy 
zawarcie z instalatorem umowy na 
czyszczenie i konserwację. Zgodnie z 
normą DIN 1946-6 poniższe elementy 

powinny być regularnie sprawdzane 
i w razie potrzeby wymieniane lub 
czyszczone. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

G4 F5/F7

DRAINAGE SYSTEME

ELEKTRO SYSTEME

HAUSTECHNIK

INDUSTRIEPRODUKTE

Montage- und Bedienungsanleitung

profi-air® 250/400 touch 

6  Przeglądy i konserwacja

Prosimy o wkładanie do urządzenia profi-air 250/400 touch wyłącznie nie 
uszkodzonych oryginalnych filtrów. 

Przy wkładaniu filtrów do osłony prosimy o zwracanie uwagi na to, by nie 
zniszczyć uszczelek w osłonie filtrów. 

Filtrów nie można czyścić przy użyciu płynów (np. wody). 

Aby zagwarantować urządzeniu optymalne warunki pracy, filtry trzeba 
wymieniać co najmniej co 6 miesięcy.

Zabrudzone filtry należy wyrzucić zgodnie z obowiązującym miejscowym  
zarządzeniem o gospodarce odpadami.

Wskazówki odnośnie cofnięcia błędu lub ustawienia częstotliwości wymiany 
filtrów - patrz część 4 Obsługa

≥ 2 cm < 2 cm 
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6  Przeglądy i konserwacja

6.2  Informacje dla fachowców dotyczące przeglądów

Fachowiec powinien przeprowadzić przegląd urządzenia co 24 miesiące. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

n  Kontrola wzrokowa urządzenia pod kątem uszkodzeń i korozji
n  Sprawdzenie filtrów w urządzeniu i ewentualna ich wymiana
n  Sprawdzenie filtrów na wywiewach i ewentualna ich wymiana
n  Oczyszczenie wywiewów
n  Sprawdzenie kratek w ścianach zewnętrznych i ewentuane ich oczyszczenie
n  Rozebranie i ewentualne oczyszczenie wymiennika
n  Sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie wentylatorów
n  Sprawdzenie szczelności i prawidłowości funkcjonowania syfonu odprowa-

dzenia skroplin
n  Sprawdzenie strumieni ilościowych powietrza i ewentualne poprawienie 

ustawień
n  Sprawdzenie instalacji elektrycznej

Podczas wszystkich prac serwisowych należy urządzenie wyłączyć z prądu, 
żeby wentylatory na pewno nie pracowały. Poza tym trzeba stosować się do 
obowiązujących miejscowych przepisów i zasad bezpieczeństwa. 

Jeżeli prace konserwacyjne nie zostaną prawidłowo przeprowadzone, może to 
skutkować złym funkcjonowaniem całego systemu wentylacji. 

6.2.1  Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła
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6  Przeglądy i konserwacja

Podczas wyjmowania wymiennika ciepła należy uważać na znajdujący się w 
nim kondensat. 

Przed zamontowaniem trzeba dokładnie osuszyć umyty wymiennik ciepła. 

Jeżeli trzeba skontrolować także inne elementy centrali np. wentylatory, nie 
należy od razu po oczyszczeniu z powrotem montawać  wymiennika.

Do oczyszczania wymiennika nie można używać agresywnych środków 
myjących lub rozpuszczalników.

max. 40 °C
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6  Przeglądy i konserwacja

6.2.2  Kontrola i czyszczenie wentylatora

Wymontować wymiennik zgodnie z opisem w rozdziale 6.2.1.

Elementy prosimy zamontować wg opisu z rozdziału 6.2.1.

Do oczyszczania wentylatorów nie można używać agresywnych środków 
myjących lub rozpuszczalników.

Proszę uważać, by nie zniszczyć łopatek wentylatora.
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7  Zakłócenia i awarie

W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia prosimy o zanotowanie wyświetlanego kodu błędu i skontaktowanie się z 
instalatorem. 

Wyświetlenie informacji o błędzie lub przerwanie dopływu prądu do urządzenia powoduje niewystarczającą 
wymianę powietrza, co może spowodować wystąpienie problemów z zawilgoceniem i rozwojem pleśni. 
Prosimy w takim przypadku o kontakt z fachowcem. 

Zakłócenia w pracy centrali wentylacyjnej są pokazywane w następujący sposób:

n  na ekranie dotykowym wyświetla się komunikat o błędzie na przemian z numerem IP.
n  Podświetlenie LED regulatora klawiszowego klawiszowego zaczyna często migać.
n  Na ekranie podłączonego PC, tabletu albo smartphonu komunikat o błędzie jest wyświetlany na przeglądanej stronie.

W następnych rozdziałach omówimy różne kody błędów jak również zakłócenia (albo problemy) bez komunikatów.

7.1  Komunikaty o zakłóceniach

W tym rozdziale przedstawiamy kody błędów, które wyświetlane są na ekranie

Kod błędu Opis Możliwe przyczyny

F1 Wymiana filtrów Zabrudzone filtry centrali

F2 Service off
Podłączony kontakt jest otwarty

Kontakt serwisowy sterowania ustawiony jest na "on"

F3 Czujnik powietrza wywiewanego

Nieprawidłowo podłączony czujnik temperatury powietrza wywiewanego

Czujnik temperatury powietrza wywiewanego jest uszkodzony

Uszkodzona płytka sterowania

F4 Czujnik powietrza zewnętrznego

Nieprawidłowo podłączony czujnik temperatury powietrza zewnętrznego

Czujnik temperatury powietrza zewnnętrznego jest uszkodzony

Uszkodzona płytka sterowania

F5 Czujnik powietrza zużytego

Nieprawidłowo podłączony czujnik temperatury powietrza zużytego

Czujnik temperatury powietrza zużytego jest uszkodzony

Uszkodzona płytka sterowania

F6 Czujnik powietrza nawiewanego

Nieprawidłowo podłączony czujnik temperatury powietrza nawiewanego

Czujnik temperatury powietrza nawiewanego jest uszkodzony

Uszkodzona płytka sterowania

F7 Silnik powietrza nawiewanego

Wentylator powietrza nawiewanego nie jest podłączony prawidłowo 

Wentylator nawiewu jest uszkodzony

Uszkodzona płytka sterowania

F8 Silnik powietrza zużytego

Wentylator powietrza zużytego nie jest podłączony prawidłowo 

Wentylator powietrza zużytego jest uszkodzony

Uszkodzona płytka sterowania
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7  Zakłócenia i awarie

7.2  Likwidacja błędów

W tym rozdziale znajdą Państwo pomoc w ustalaniu przyczyn i likwidacji pojedynczych komunikatów o błędach.

Zasadniczo w razie błędów F3-F8 błąd powinien zostać najpierw potwierdzony, ponieważ mogą one wystąpić także w 
czasie krótkotrwałego spadku napięcia.  Jeżeli po krótkim czasie błąd pokaże się znowu, prosimy postępować według 
poniższej instrukcji, co doprowadzi do likwidacji błędu.

7.2.1  Likwidacja błędu F1 wymiana filtrów

Patrz w rozdziale 6.1 Wymiana filtrów

6.2.2 Fehlerbeseitigung F2 Service Aus7.2.2 Likwidacja błędu F2 Service Off

Komunikat błędu  
F2 Service Off

Tak Nie

Czy do kontak-
tu "Service Off" 
podłączony jest 
jakiś element?

Należy zamknąć 
kontakt

Funkcję  
"Service Off" ustawić 

w sterowaniu  
na "Off"

Menu Setup
obszar chroniony 

hasłem

Resetowanie błędu - patrz rozdział 4.5 Obsługa menu "Setup"
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7  Zakłócenia i awarie

7.2.3  Likwidacja błędów F3 do F6 czujnik temperatury

Tabela oporów dla czujnika temperatury

Temperatura Wartość oporu [kΩ]
°C Min średnia Max

10 17,67 17,96 18,24

15 14,48 14,68 14,89

16 13,93 14,12 14,31

17 13,40 13,57 13,75

18 12,89 13,06 13,22

19 12,41 12,56 12,72

20 11,95 12,09 12,23

21 11,57 11,63 11,77

22 11,07 11,20 11,32

23 10,60 10,78 10,90

24 10,27 10,38 10,49

25  9,90 10,00 10,10

30  8,21  8,31  8,41

Usuwania błędów może być prowadzone jedynie przy wyłączonym urządzeniu i przez wykwalifikowanych 
fachowców. Poza tym należy przestrzegać miejscowych przepisów i zasad bezpieczeństwa. 

Komunikat błędu
F3/F4/F5/F6
czujnik NTC

B1/B2/B3/B4

Wyłączyć profi-air touch  
z prądu

Zdemontować płytę frontową 
odkręcając 6 śrub

Czy 
czujnik  

jest prawidło-
wo podłączony 

do zacisku XTemp? 
Sprawdzić połączenie zaci-

sku, uszkodzenie  
kabla i  

korozję.

Tak

Wypiąć czujnik  
temperatury

Sprawdzić opór  
czujnika tempera-
tury; patrz tabela

Podłączyć prawi-
dłowo czujnik NTC

Czy opór czujnika 
NTC jest prawi-

dłowy?
Tak Nie

Wymienić płytkę 
sterowania

Wymienić czujnik 
NTC

Nie
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7  Zakłócenia i awarie

7.2.4  Likwidacja błędów F7 do F8 Wentylatory

Usunięcie błędu wymaga otwarcia centrali profi-air touch pod napięciem i dlatego może zostać przeprowa-
dzone wyłącznie przez wykwalifikowanego fachowca. Poza tym obowiązują miejscowe przepisy i zasady 
bezpieczeństwa. 

Wymiana płytki sterowania względnie wentylatorów może zostać wykonana jedynie przy wyłączonym 
urządzeniu i  przez wykwalifikowanego fachowca. Poza tym obowiązują miejscowe przepisy i zasady 
bezpieczeństwa.

Komunikat F7/F8
Nie pracuje wentylator nawie-

wu lub powietrza zużytego

Zdemontować płytę frontową 
odkręcając 6 śrub

Czy 
wentylator 

jest podłączony 
prawidłowo? Spraw-

dzić zaciski połączenia, 
uszkodzenie kabla i korozję 

przy zaciskach XMotor  
płytki sterowania i X2 

powyżej zasilacza 
sieciowego

Tak Nie

Podłączyć prawidło-
wo wentylator

Czy war-
tość napięcia 

na wentylatorze 
wynosi od 1,8 do 10 

VDC? Sprawdzenie na  
zacisku XMotor na  

płytce stero-
wania.

Tak Nie

Wyłączyć  
urządzenie z prądu 

Wyłączyć  
urządzenie

Wymienić  
wentylator

Wymienić płytkę 
sterowania
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7  Zakłócenia i awarie

7.3  Zakłócenia (albo problemy) bez komunikatów

W tym rozdziale znajdą Państwo wskazówki pomocne w ustalaniu przyczyn i usunięciu pojedynczych komunikatów o 
usterkach.

Zakłócenie/Problem Przyczyna Sprawdzenie/Działanie

Nie działają wentylatory i  
sterowanie

Brak napięcia 1. Wtyczka zasilania jest podłączona 

2. Wyłącznik sieciowy jest w pozycji "I"

3. Sprawdź ewentualnie zamontowany czujnik podciśnienia 
(hasło: kominek)

4. Sprawdzenie zabezpieczeń w obrębie wtyczki
- uszkodzone bezpieczniki wymienić

5. Sprawdzenie zasilacza sieciowego
- uszkodzony zasilacz wymienić

Wysoka temperatura powietrza 
nawiewanego latem

Bypass pozostaje zamknięty 1. Sprawdzić ustawienia bypassu w sterowaniu  
("Open, closed/Auto")

2. Obniżyć temperaturę regulacji bypassu w sterowaniu

Niska temperatura nawiewu 
zimą

Bypas jest otwarty 1. Sprawdzić ustawienia bypassu w sterowaniu  
("Open, closed/Auto") 

2. Podwyższyć temperaturę otwarcia bypassu w sterowaniu

Nie pracuje zewnętrzna  
nagrzewnica 

1. Sprawdzić ustawienia nagrzewnicy wstępnej w sterowaniu 
("On/Off")

2. Sprawdzenie kontaktu "VHR" na płytce dodatkowej 24V

3. Sprawdzenie nagrzewnicy (włącznie z okablowaniem 
przekaźnika w puszce podłączeniowej)

Brak lub zbyt małe ilości  
powietrza

Zła albo niekompletna regulacja 1. Czy instalacja została wyregulowana?

2. Proszę skontrolować protokół i porównać z obliczonymi 
ilościami powietrza

Zabrudzone filtry Wymiana filtrów (centrala, nagrzewnica, zawory)

Zatkane zawory Oczyszczenie zaworów

Zatkany wymiennik ciepła Oczyszczenie wymiennika ciepła zgodnie z opisem  
w rozdziale 5.2.1

Oblodzony wymiennik ciepła Rozmrozić wymiennik ciepła

profi-air touch znajduje się w 
trybie zamrożenia "K3"

Na zewnątrz jest za zimno - niebezpieczeństwo zamrożenia 
wymiennika

1. Poczekać na ocieplenie

2. Sprawdzić istniejącą nagrzewnicę

3. Brak nagrzewnicy - uwentualnie doposażyć instalację

Za wysoki poziom hałasu Brakujący tłumik zamontować tłumik

Brak lub nieprawidłowa  
regulacja

1. Czy instalacja została wyregulowana?

2. Proszę skontrolować protokół i porównać z obliczonymi 
ilościami powietrza

Gwizdy w wyniku przepływu 
powietrza przez szczelinę Uszczelnić szczelinę

Szumy przepływu
-  zawory nie zamykają systemu 

rur
-  zawory nie są wystarczająco 

otwarte

Osadzić zawór właściwie w elemencie podłączenia zaworu

Ustawić zawór na nowo (zostawić możliwie dużą szczelinę) 

Wypływający kondensat Zatkany odpływ kondensatu Oczyścić odpływ

Nieszczelny odpływ kondensatu Sprawdzić podłączenie (uszczelki)
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8  Dane techniczne

Typ urządzenia profi-air 250 touch profi-air 400 touch
Waga ca. 35 kg ca. 35 kg
Wymiary (BxTxH) 575 x 660 x 825 mm 575 x 660 x 825 mm

Wymiennik ciepła

Typ
Krzyżowo-przeciwprądowy płytowy  
wymiennik ciepła, wodoodporny,  
mrozoodporny 

Krzyżowo-przeciwprądowy płytowy  
wymiennik ciepła, wodoodporny,  
mrozoodporny 

Materiał Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
Max stopień odzysku ciepła 91% 90%

Wentylatory

Sposób działania
2 wentylatory EC-Radical z 7 łopatkami  
wygiętymi do tyłu

2 wentylatory EC-Radical z 7 łopatkami  
wygiętymi do tyłu

Zasilanie 230V / ~50 Hz 230V / ~50 Hz

Parametry pracy

Zakres stosowania 70 bis 250 m3/h 100 bis 400 m3/h

Pobór energii elektrycznej uwzględniający 
sterowanie

60 m³/h / 30 Pa – 16 W 100 m³/h / 60 Pa – 30 W
170 m³/h / 100 Pa – 57 W 200 m³/h / 100 Pa – 70 W
250 m³/h / 100 Pa – 94 W 400 m³/h / 100 Pa – 211 W

Natężenie prądu 1,2 A 1,2 A
Zabezpieczenie (zewnętrzne) 16 A (przewód 3x1,5 mm²) 16 A (przewód 3x1,5 mm²)

Filtry
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Klasa filtrów F5 (opcjonalnie F7) G4 F5 (opcjonalnie F7) G4

Podłączenia
Podłączenia kanałów zbiorczych powietrza Ø 160 mm Ø 180 mm

Badanie i dopuszczenia
- DIBt® (Niemieckiego Instytutu Techniki  

Budowlanej)
- EN 13141-7
- SAP App. Q
- Klima Haus Partner

- DIBt® (Niemieckiego Instytutu Techniki  
Budowlanej)

- EN 13141-7
- EN 308
- SAP App. Q 
- Klima Haus Partner

8.1  Karta produktu
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8.2  Parametry ustawień strumienia ilościowego
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8.2.1  Parametry ustawień dla profi-air 250 touch
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1253/2014 lub 1254/2014
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8.2.2  Parametry ustawień dla profi-air 400 touch
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8.2.3  Wzrost strat ciśnienia dla filtra F7

Jeżeli centrala wentylacyjna profi-air touch wyposażona jest w filtr F7 (filtr zatrzymujący pyłki), wzrastają straty 
ciśniena całej instalacji. Wzrost strat ciśnienia można ustalić na podstawie następującego wykresu.
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Sposób  
eksploatacji

Krzywa 
napięcia

V

Ilość po-
wietrza

m³/h

Ciśnie-
nie
Pa

Poziom mocy akustycznej
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Suma 

1 2,4 60 15 32,4 42,8 38,8 39,1 39,3 29,7 17,1 11,8 46,6

2 2,8 60 30 35,1 48,1 41,7 42,2 40,6 34,7 22,2 12,9 50,5

3 4,1 120 40 40,3 47,3 53,2 51,2 48,7 46,1 36,2 25,5 57,2

4 5,1 175 50 43,3 49,9 57,7 56,9 53,9 52,5 44,8 38,4 62,2

5 5,4 175 100 44,9 51,9 58,1 57,7 55,3 53,8 46,4 39,0 63,1

6 7,3 210 160 49,2 55,7 65,3 63,6 61,4 60,8 54,5 49,9 69,6

7 8,6 225 215 50,9 57,8 63,2 67,6 65,8 63,9 58,3 53,4 72,0

8 10,0 250 260 52,6 58,9 63,6 69,0 67,4 65,4 60,4 55,7 73,4

8.4.2  Dźwięki króćca nawiewu

Sposób  
eksploatacji

Krzywa 
napięcia

V

Ilość po-
wietrza 

m³/h

Ciśnie-
nie
Pa

Poziom mocy akustycznej
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Suma 

1 2,4 60 15 27,7 34,8 31,3 29,0 20,8 14,6 9,9 10,9 37,7

2 2,8 60 30 30,2 37,4 34,1 31,9 25,5 21,4 11,5 11,3 40,5

3 4,1 120 40 35,2 40,0 45,1 40,8 32,2 28,8 15,5 11,3 47,8

4 5,1 175 50 36,2 42,8 46,2 45,2 35,8 35,2 20,3 11,2 50,2

5 5,4 175 100 40,1 44,3 48,8 45,9 37,9 35,3 22,9 13,5 52,1

6 7,3 210 160 46,9 49,5 56,6 51,8 43,9 44,5 30,8 21,7 59,0

7 8,6 225 215 49,2 51,5 55,2 57,4 46,8 44,9 34,5 24,6 60,7

8 10,0 250 260 50,4 52,1 55,1 56,8 47,6 48,0 35,4 26,5 60,8

8.4.3  Dźwięki króćca wywiewu

Sposób  
eksploatacji

Krzywa  
napięcia

V

Ilość  
powietrza

m³/h

Ciśnienie
Pa

Poziom mocy  
akustycznej 

dB(A)

Poziom ciśnienia 
akustycznego w od-
ległości 1 m dB(A)

Poziom ciśnienia 
akustycznego w od-
ległości 3 m dB(A)

1 2,4 60 15 31,2 26,2 16,7

2 2,8 60 30 34,2 29,2 19,7

3 4,1 120 40 41,7 36,7 27,2

4 5,1 175 50 45,1 40,1 30,6

5 5,4 175 100 47,7 42,7 33,2

6 7,3 210 160 53,8 48,8 39,3

7 8,6 225 215 57,0 52,0 42,5

8 10,0 250 260 58,5 53,5 44,0

8.4.1  Dźwięki emitowane przez urządzenie

8.4  Dane akustyczne profi-air 250-touch
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Sposób 
eksploatacji

Krzywa 
napięcia

V

Ilość po-
wietrza

m³/h

Ciśnie-
nie
Pa

Poziom mocy akustycznej
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Suma 

1 2,4 60 15 34,2 40,3 38,2 39,5 38,4 32,3 18,5 12,8 45,7

2 2,8 60 30 36,0 45,0 41,8 43,4 42,7 36,7 24,1 14,6 49,8

3 4,1 120 40 41,2 46,6 50,4 51,2 50,5 47,3 38,0 29,3 56,7

4 5,1 175 50 43,8 49,2 55,4 55,0 54,5 51,9 43,6 38,4 60,9

5 5,4 175 100 45,0 51,1 56,9 56,5 56,5 54,5 46,5 41,1 62,8

6 7,3 210 160 52,6 56,8 65,2 63,5 63,1 61,8 55,3 51,9 70,1

7 8,6 225 215 52,6 58,9 64,8 68,2 66,1 64,5 58,5 55,2 72,7

8 10,0 250 260 53,2 59,6 63,1 69,9 67,3 65,3 59,8 56,8 73,7

8.4.4  Dźwięk króćca powietrza zużytego (do wyrzutni)

Sposób  
eksploatacji

Krzywa 
napięcia

V

Ilość po-
wietrza

m³/h

Ciśnie-
nie
Pa

Poziom mocy akustycznej
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Suma 

1 2,4 60 15 27,4 34,6 32,7 28,2 19,0 15,2 10,0 10,9 37,8

2 2,8 60 30 29,9 37,6 35,8 31,6 23,7 20,5 10,5 11,0 40,9

3 4,1 120 40 35,6 40,4 45,5 40,0 30,0 28,9 16,5 11,5 47,9

4 5,1 175 50 36,6 43,6 52,5 43,7 34,7 34,4 20,7 11,0 53,7

5 5,4 175 100 39,9 45,3 49,1 45,2 36,4 35,7 24,5 14,8 52,2

6 7,3 210 160 45,4 49,7 58,8 51,0 42,3 43,4 31,5 21,8 60,3

7 8,6 225 215 48,2 51,5 58,4 60,1 44,8 44,9 35,3 25,1 63,0

8 10,0 250 260 48,0 52,8 56,0 61,6 46,2 45,4 36,0 26,5 63,4

8.4.5  Dźwięk króćca powietrza zewnętrznego (z czerpni)



47FRÄNKISCHE 
MA profi-air 250/400 touch

8  Dane techniczne

Sposób  
eksploatacji

Krzywa napię-
cia
V

Ilość powie-
trza
m³/h

Ciśnienie
Pa

Poziom mocy akustycz-
nej dB(A)

Poziom ciśnienia 
akustycznego w od-
ległości 1 m dB(A)

Poziom ciśnienia 
akustycznego w od-
ległości 3 m dB(A)

1 3,2 150 10 39,1 34,1 24,6

2 3,7 180 20 45,6 40,6 31,1

3 4,8 240 40 51,7 46,7 37,2

4 5,4 280 50 53,9 48,9 39,4

5 6,3 325 100 59,7 54,7 45,2

6 7,6 370 160 63,2 58,2 48,7

7 8,8 390 220 66,7 61,7 52,2

8 10,0 400 290 67,1 62,1 52.6

8.5.1  Dźwięki emitowane przez urządzenie

Sposób  
eksploatacji

Krzywa 
napięcia

V

Ilość po-
wietrza

m³/h

Ciśnie-
nie
Pa

Poziom mocy akustycznej
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Suma 

1 3,2 150 10 38,6 48,4 52,2 50,7 47,9 46,2 35,9 26,7 56,7

2 3,7 180 20 41,2 47,2 55,6 54,4 51,6 50,6 41,6 34,1 59,9

3 4,8 240 40 45,6 52,0 64,5 60,8 58,5 57,6 51,2 47,2 67,6

4 5,4 280 50 46,6 53,4 67,7 63,6 60,2 59,3 54,0 51,4 70,3

5 6,3 325 100 50,0 57,1 67,8 68,4 65,2 64,3 59,2 56,0 73,2

6 7,6 370 160 53,1 60,2 64,8 74,2 69,2 68,8 64,3 60,6 77,0

7 8,8 390 220 55,1 62,3 66,9 79,7 72,9 72,1 68,0 63,8 81,6

8 10,0 400 290 55,5 62,6 67,4 78,6 73,4 72,9 68,7 64,5 81,2

8.5.2  Dźwięki króćca nawiewu

Sposób  
eksploatacji

Krzywa 
napięcia

V

Ilość po-
wietrza

m³/h

Ciśnie-
nie
Pa

Poziom mocy akustycznej
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Suma 

1 3,2 150 10 33,7 39,5 43,3 40,9 31,7 31,1 14,4 11,3 46,8

2 3,7 180 20 36,5 40,1 44,0 43,8 34,5 31,8 18,9 12,1 48,3

3 4,8 240 40 40,5 45,1 55,3 49,3 41,5 40,8 26,5 18,6 57,0

4 5,4 280 50 41,1 45,6 54,1 51,7 43,4 42,3 30,0 23,5 56,9

5 6,3 325 100 45,4 49,4 57,8 55,3 47,3 47,2 34,3 26,6 60,7

6 7,6 370 160 48,6 52,7 57,1 63,4 51,7 49,5 40,6 32,3 65,1

7 8,8 390 220 50,3 54,5 59,5 68,9 55,1 55,0 43,4 35,2 69,8

8 10,0 400 290 50,8 55,0 59,5 67,9 54,8 53,2 44,5 36,0 69,1

8.5.3  Dźwięki króćca wywiewu

8.5  Dane akustyczne profi-air 400 touch
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Sposób  
eksploatacji

Krzywa 
napięcia

V

Ilość po-
wietrza

m³/h

Ciśnie-
nie
Pa

Poziom mocy akustycznej
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Suma 

1 3,2 150 10 39,8 46,1 49,7 51,4 50,3 47,3 36,2 27,2 56,5

2 3,7 180 20 42,1 47,6 54,4 54,8 53,7 51,3 41,6 34,2 60,1

3 4,8 240 40 46,2 52,8 64,8 61,3 60,3 58,2 50,9 46,5 68,1

4 5,4 280 50 47,3 53,9 66,8 62,7 61,7 59,3 53,2 50,6 69,8

5 6,3 325 100 51,0 59,2 70,6 69,9 67,1 65,1 59,2 55,7 74,9

6 7,6 370 160 54,2 61,5 65,4 76,4 71,1 69,1 64,0 60,4 78,7

7 8,8 390 220 56,4 63,6 67,8 82,0 75,5 72,7 67,7 63,6 83,6

8 10,0 400 290 56,8 63,5 67,7 81,9 75,3 72,5 67,7 63,8 83,5

8.5.4  Dźwięki króćca powietrza zużytego (do wyrzutni)

Sposób 
eksploatacji

Krzywa 
napięcia

V

Ilość po-
wietrza

m³/h

Ciśnie-
nie
Pa

Poziom mocy akustycznej
dB(A)

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

Suma 

1 3,2 150 10 33,9 39,4 43,6 40,6 30,9 30,7 15,4 11,4 46,8

2 3,7 180 20 36,0 41,1 48,7 43,5 33,1 32,4 20,1 12,2 50,7

3 4,8 240 40 40,2 46,2 53,2 49,6 41,0 40,9 28,3 19,7 55,8

4 5,4 280 50 42,5 46,4 60,7 51,3 42,0 41,9 30,3 22,5 61,5

5 6,3 325 100 45,9 50,2 61,0 57,7 47,2 47,3 35,8 27,8 63,2

6 7,6 370 160 48,6 53,2 57,2 64,8 50,2 49,9 40,9 31,0 66,0

7 8,8 390 220 51,2 55,3 59,5 66,4 54,8 54,9 44,3 35,5 68,1

8 10,0 400 290 51,5 55,6 59,6 66,3 53,4 53,3 44,6 34,7 67,9

8.5.5  Dźwięki króćca powietrza zewnętrznego (z czerpni)
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8.6  Schematy podłączeń

8.6.1  Schemat podłączeniowy profi-air touch
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8.6.2  Schemat podłączeniowy płytki dodatkowej



51FRÄNKISCHE 
MA profi-air 250/400 touch

9  Karty produktów zgodnie z wytycznymi ErP (Energy related Products)

9.1  Karta produktu profi-air 250 touch 

Producent 
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 

Hellingerstraße 1, 97481 Königsberg

Typ produktu profi-air 250 touch

Numer katalogowy 78302725

Wyposażenie dodatkowe brak

Specyficzne zużycie energii SEC (specific 
energy consumption) SEC

zimno -75,59

kWh/(m² a)przeciętnie -37,58

ciepło -13,17

Klasa energetyczna A

Typ RVU / BVU

Rodzaj napędu VSD

Rodzaj odzysku ciepła rekuperacyjny 

Termiczny stopień sprawności ηt 88 %

Największy strumień ilościowy powietrza 250 m³/h

Elektryczna moc wejścia 95 W

Poziom mocy akustycznej LWA 45 dB[A]

Dyspozycyjny strumień ilościowy powietrza 0,0486 
175

m³/s 
m³/h

Dyspozycyjna różnica ciśnienia 50 Pa

Specyficzna moc wejścia SPI (Specific 
Power Input) SPI 0,26 W/(m³/h)

Typologia sterowania Sterowanie czasowe (brak sterowania wg zapotrzebowania) 

Wskaźnik sterowania 0,95

Najwyższa wewnętrzna ilość powietrza 
wydostającego się wskutek nieszczelności 1,5 %

Najwyższa zewnętrzna ilość powietrza 
wydostającego się wskutek nieszczelności 3,9 %

Lokalizacja i opis alarmu kontroli filtra Błąd "F1" na ekranie dotykowym

Strona internetowa www.fraenkische.com

Roczne zużycie prądu  AEC

zimno 8,76

kWh/(m² a)przeciętnie 3,39

ciepło 2,94

Roczna oszczędność energii potrzebnej do 
ogrzewania AHS

zimno 88,76

kWh/(m² a)przeciętnie 45,37

ciepło 20,52
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9.2  Karta produktu profi-air 250 touch z czujnikami zewnętrznymi

9  Karty produktów zgodnie z wytycznymi ErP (Energy related Products)

Producent 
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 

Hellingerstraße 1, 97481 Königsberg

Typ produktu profi-air 250 touch

Numer katalogowy 78302725

Wyposażenie dodatkowe co najmniej 2 czujniki - 78300831 i / lub 78300832

Specyficzne zużycie energii SEC

zimno -81,75

kWh/(m² a)przeciętnie -42,63

ciepło -17,60

Klasa energetyczna  A+

Typ RVU / BVU

Rodzaj napędu VSD

Rodzaj odzysku ciepła rekuperacyjny 

Termiczny stopień sprawności ηt 88 %

Największy strumień ilościowy powietrza 250 m³/h

Elektryczna moc wejścia 95 W

Poziom mocy akustycznej LWA 45 dB[A]

Dyspozycyjny strumień ilościowy powietrza 0,0486 
175

m³/s 
m³/h

Dyspozycyjna różnica ciśnienia 50 Pa

Specyficzna moc wejścia SPI 0,26 W/(m³/h)

Typologia sterowania Sterowanie zgodnie z miejscowym zapotrzebowaniem

Wskaźnik sterowania 0,65

Najwyższa wewnętrzna ilość powietrza wy-
dostającego się wskutek nieszczelności 1,5 %

Najwyższa zewnętrzna ilość powietrza wy-
dostającego się wskutek nieszczelności 3,9 %

Lokalizacja i opis alarmu kontroli filtra Błąd "F1" na ekranie dotykowym

Strona internetowa www.fraenkische.com

Roczne zużycie prądu AEC

zimno 7,20

kWh/(m² a)przeciętnie 1,83

ciepło 1,38

Roczna oszczędność energii potrzebnej do 
ogrzewania AHS

zimno 91,00

kWh/(m² a)przeciętnie 46,52

ciepło 21,04
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9.3  Karta produktu profi-air 400 touch 

9  Karty produktów zgodnie z wytycznymi ErP

Producent 
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 

Hellingerstraße 1, 97481 Königsberg

Typ produktu profi-air 400 touch

Numer katalogowy 78302740

Wyposażenie dodatkowe brak

Specyficzne zużycie energii SEC

zimno -72,74

kWh/(m² a)przeciętnie -35,01

ciepło -10,77

Klasa energetyczna A

Typ RVU / BVU

Rodzaj napędu VSD

Rodzaj odzysku ciepła rekuperacyjny 

Termiczny stopień sprawności ηt 87 %

Największy strumień ilościowy powietrza 400 m³/h

Elektryczna moc wejścia 215 W

Poziom mocy akustycznej LWA 54 dB[A]

Dyspozycyjny strumień ilościowy powietrza 0,0778 
280

m³/s 
m³/h

Dyspozycyjna różnica ciśnienia 50 Pa

Specyficzna moc wejścia SPI 0,34 W/(m³/h)

Typologia sterowania Sterowanie czasowe (brak sterowania wg zapotrzebowania) 

Wskaźnik sterowania 0,95

Najwyższa wewnętrzna ilość powietrza wy-
dostającego się wskutek nieszczelności 1,0 %

Najwyższa zewnętrzna ilość powietrza wy-
dostającego się wskutek nieszczelności 2,3 %

Lokalizacja i opis alarmu kontroli filtra Błąd "F1" na ekranie dotykowym

Strona internetowa www.fraenkische.com

Roczne zużycie prądu AEC

zimno 9,66

kWh/(m² a)przeciętnie 4,29

ciepło 3,84

Roczna oszczędność energii potrzebnej do 
ogrzewania AHS

zimno 88,17

kWh/(m² a)przeciętnie 45,07

ciepło 20,38
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9.4  Karta produktu profi-air 400 touch z czujnikami zewnętrznymi

9  Karty produktów zgodnie z wytycznymi ErP

Producent 
FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 

Hellingerstraße 1, 97481 Königsberg

Typ produktu profi-air 400 touch

Numer katalogowy 78302740

Wyposażenie dodatkowe co najmniej 2 czujniki - 78300831 i / lub 78300832

Specyficzne zużycie energii SEC

zimno -80,28

kWh/(m² a)przeciętnie -41,36

ciepło -16,44

Klasa energetyczna A

Typ RVU / BVU

Rodzaj napędu VSD

Rodzaj odzysku ciepła rekuperacyjny

Termiczny stopień sprawności ηt 87 %

Największy strumień ilościowy powietrza 400 m³/h

Elektryczna moc wejścia 215 W

Poziom mocy akustycznej LWA 54 dB[A]

Dyspozycyjny strumień ilościowy powietrza 0,0778 
280

m³/s 
m³/h

Dyspozycyjna różnica ciśnienia 50 Pa

Specyficzna moc wejścia SPI 0,34 W/(m³/h)

Typologia sterowania Sterowanie zgodnie z miejscowym zapotrzebowaniem

Wskaźnik sterowania 0,65

Najwyższa wewnętrzna ilość powietrza wy-
dostającego się wskutek nieszczelności  1,5 %

Najwyższa zewnętrzna ilość powietrza wy-
dostającego się wskutek nieszczelności 2,3 %

Lokalizacja i opis alarmu kontroli filtra Błąd "F1" na ekranie dotykowym

Strona internetowa www.fraenkische.com

Roczne zużycie prądu AEC

zimno 7,62

kWh/(m² a)przeciętnie 2,25

ciepło 1,80

Roczna oszczędność energii potrzebnej do 
ogrzewania AHS

zimno 90,60

kWh/(m² a)przeciętnie 46,31

ciepło 20,94
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Deklaracja zgodności WE

Producent: FRÄNKISCHE ROHRWERKE 
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 
Hellinger Str. 1 
97486 Königsberg/Bayern 
Telefon: +49 9525 88-0 
Telefax: +49 9525 88-411 
E- Mail: info.kbg@fraenkische.de
Internet: www.fraenkische.com

Nazwa produktu:

Typ: 

Zakres stosowania:

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i bypassem letniego trybu pracy 

profi-air 250 touch 

Nawiewanie i wywiewanie powietrza w mieszkaniach i budynkach  
mieszkalnych

Produkut jest zgodny z przepisami, w szczególności z wymaganiami ochrony środowiska i 
następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej:

 Dyrektywa niskonapięciowa  2006/95/EG 
 
 Dyrektywa elektromagnetyczna   2004/108/EG

 Dyrektywa maszynowa  2006/42/EG 

 Dyrektywa ErP  2009/125/EG

Zgodność produktu z powyższymi dyrektywami jest przestrzegana i dowiedziona.

Zmiany w produkcie powodują utratę ważności niniejszej deklaracji.

Königsberg, 23.11.2015 r.   ppa. Gerald Schmitt 
  Dyrektor Dywizji Instalacje Wewnętrzne

10  Deklaracja zgodności WE

10.1  Deklaracja zgodności WE dla profi-air 250 touch 
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Deklaracja zgodności WE

Producent: FRÄNKISCHE ROHRWERKE 
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG 
Hellinger Str. 1 
97486 Königsberg/Bayern 
Telefon: +49 9525 88-0 
Telefax: +49 9525 88-411 
E- Mail: info.kbg@fraenkische.de
Internet: www.fraenkische.com

Nazwa produktu:

Typ: 

Zakres stosowania:

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i bypassem letniego trybu pracy 

profi-air 400 touch 

Nawiewanie i wywiewanie powietrza w mieszkaniach i budynkach miesz-
kalnych 

Produkut jest zgodny z przepisami, w szczególności z wymaganiami ochrony środowiska i 
następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej:

 Dyrektywa niskonapięciowa  2006/95/EG 
 
 Dyrektywa elektromagnetyczna  2004/108/EG

 Dyrektywa maszynowa  2006/42/EG 

 Dyrektywa ErP  2009/125/EG

Zgodność produktu z powyższymi dyrektywami jest przestrzegana i dowiedziona.

Zmiany w produkcie powodują utratę ważności niniejszej deklaracji.

Königsberg, 23.11.2015 r.   ppa. Gerald Schmitt 
  Dyrektor Dywizji Instalacje Wewnętrzne

10  Deklaracja zgodności WE

10.2  Deklaracja zgodności WE dla profi-air 400 touch
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11  Rękojmia i odpowiedzialność

11.1  Rękojmia

Producent zapewnia dla centrali wen-
tylacyjnej profi-air touch, w odróżnie-
niu od obowiązujących Ogólnych Wa-
runków Handlowych, 24-miesięczny 
okres rękojmii liczony od zgłoszenia 
ukończenia instalacji, jednakże maksy-

Rękojmia wygasa, gdy:

n  kończy się okres rękojmii
n  urzędzenie jest używane bez filtrów
n  w centralę wbudowano części nie pochodzące od producenta
n  urządzenie zostało zmienione lub zmodyfikowane w niedozwolony sposób 

malnie 30 miesięcy od daty produkcji 
urządzenia profi-air 250/400 touch. 
Roszczenia z tytułu rękojmii mogą 
dotyczyć wyłącznie wad materiału 
i konstrukcji, które ujawnią się w 
okresie działania rękojmii i zostaną 

prawidłowo zgłoszone. W razie rosz-
czenia z tytułu rękojmii urządzenia 
profi-air touch nie należy demonto-
wać bez wcześniejszego pisemnego 
zezwolenia producenta. 

11.2  Odpowiedzialność

Cetrala wentylacyjna profi-air touch 
została zaprojektowana i przygotowa-
na do używania w tzw. komfortowych 
systemach wentylacji. Każde inne 

Producent w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody, których powodem są:

n   Nie stosowanie się do zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i serwi-
sowania.

n   Wbudowanie części zamiennych, które nie pochodzą od producenta ani nie są przez niego zalecane. 
Odpowiedzialność za użycie takich części zamiennych spoczywa w pełni na instalatorze.

n  Normalne zużycie.

zastosowanie będzie rozpatrywane 
jako niewłaściwe i może dopro-
wadzić do uszkodzenia urządzenia 
profi-air touch. Poza tym może ono 

zagrażać bezpieczeństwu ludzi, za co  
producent nie może ponosić  odpo-
wiadzialności. 

Dodatkowo ważne są nasze aktualne "Ogólne Warunki Sprzedaży".

n  Urządzenia profi-air 250/400 touch 
nie można wyrzucać razem z nor-
malnymi odpadami domowymi, 
lecz należy zapytać w miejscowym 
urzędzie o właściwe punkty odbio-
ru lub o możliwości recyklingu.  

n  Baterie płytki sterowania należy 
także oddawać we właściwych 
punktach zbierania tego rodzaju 
odpadów. Nie można wyrzucać ich 
razem ze śmieciami domowymi.

n  Filtry centrali mogą być wyrzucane 
razem z normalnymi śmieciami 
gospodarstwa domowego.

12  Usuwanie odpadów
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Notatki
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Notatki
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Tel. +49 9525 88-2297   |   Fax +49 9525 88-2500   |   info@fraenkische.de   |   www.fraenkische.com

Nasze lokalizacje w Ameryce:

Anderson, USA

Guanajuato, Meksyk

Nasze lokalizacje w Afryce:

Ben Arous, Tunezja

Casablanca, Maroko

Nasze lokalizacje w Azji:

Anting/Shanghai, Chiny

Hangzhou, Chiny

Pune, Indie

Nasze lokalizacje w Europie:

Königsberg, Niemcy (siedziba główna)  

Bückeburg, Niemcy

Schwarzheide, Niemcy

Okříšky, Czechy

St.-Leonards-on-Sea, Wielka Brytania

Moskwa, Rosja

Yeles/Toledo, Hiszpania

Torcy-le-Grand, Francja

Ebersbach/Fils, Niemcy

Hermsdorf, Niemcy

Mönchaltorf, Szwajcaria

Mediolan, Włochy

Istambuł, Turcja

Turda, Rumunia

Wels, Austria

Firma FRÄNKISCHE to innowacyjne, roz-
wijające się przedsiębiorstwo rodzinne 
średniej wielkości wiodące prym w pro-
jektowaniu, produkcji i wprowadzaniu 
na rynek rur, studzienek i komponentów 
systemowych z tworzyw sztucznych oraz 
oferujące rozwiązania dla budownictwa 
wielokondygnacyjnego, podziemnego i 
branży samochodowej i przemysłu. 
Na całym świecie zatrudniamy aktu-
alnie 4 200 pracowników. Nasi klienci 

doceniają zarówno naszą kompetencję 
wynikającą z wieloletnich doświadczeń 
w zakresie obróbki tworzyw sztucznych 
jak i jakość naszego doradztwa techni-
cznego oraz szerokie spektrum naszych 
produktów.

FRÄNKISCHE to firma rodzinna założona 
w roku 1906, kierowana obecnie w trz e-
cim pokoleniu przez Otto Kirchnera, dys-
ponująca siecią zakładów produkcyjnych 

i punktów sprzedaży na całym świecie.  
Bliskość do naszych klientów daje nam 
możliwość opracowania produktów i roz-
wiązań, które w pełni spełniają potrzeby 
klientów. Te potrzeby oraz wymagania 
wobec produktów to kluczowe wartości 
naszego działania.

FRÄNKISCHE – Państwa partner dla kom-
pleksowych i zaawansowanych technolo-
gicznie rozwiązań.gicznie rozwiązań.


