IEVADS
Rokasgrāmatā ietverts tehniskais apraksts, montāžas instrukcija, salikšana, apkope un tehniskie dati,
kas paredzēti kvalificētiem montāžas un apkopes speciālistiem.
PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS
Produkts paredzēts nepārtrauktas gaisa plūsmas nodrošināšanai telpā. Rekuperācijas iekārtu
vienlīdz labi var uzstādīt kā dzīvojamās, tā komerplatībās.
Produkts aprīkots ar keramisku siltummaini, kurš akumulē siltumu no telpas karstā gaisa, kamēr
iekārtā ieplūst auksts gaiss, kuru sasilda siltummainī uzkrātā enerģija.
Iekārta montējama pie sienas. Gaisa vads ar siltummaini paredzēts sienām ar maksimālo biezumu līdz
400mm; gaisa vadu var saīsināt līdz 250mm. Izplūdes un ieplūdes gaiss nedrīkst saturēt
uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus sajaukumus, ķīmisku tvaiku, putekļus, eļļu vai citas kaitīgas
vielas.
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SATURS

1- Priekšējais vāks

7- Keramisks siltummainis

2- Iekšējā restīte

8- Filtri

3- Iekārta

9- Montāžas un apkopes instrukcija

4i- Iekšējā, pie sienas montējamā daļa, ar

10- Brīdinājumi

elektriskajiem savienojumiem
4e- Ārējā, pie sienas montējamā daļa

11- RAEE garantija

5- Ārējā restīte

13- Norādījumi drošai izpakošanai

12- Iepakojums

6- Gaisa vads 400mm
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TEHNISKIE PARAMETRI
Šī rekuperācijas iekārta tiek kategorizēta kā II klases produkts.
Aizsardzības klase IPX4.
Rekuperācijas iekārta paredzēta montāžai telpās. Darba temperatūras amplitūda no -20°C līdz 50°C,
maksimālais relatīvais gaisa mitrums 80%.
Rekuperācijas iekārtas dizains tiek nepārtraukti pilnveidots, tādēļ daži modeļi var atšķirties no šajā
instrukcijā aprakstītajiem.

-

IZMĒRI, MM
TEMPERO ECO 150 KRĒMKRĀSAS PAMATA / AKTĪVS / BEZVADU

-

TEMPERO ECO 100 KRĒMKRĀSAS PAMATA / AKTĪVS /BEZVADU

1
220-240Vac
4,9
3,9
30
15
13
19
93%

BASIC
2
220-240Vac
8,9
7,9
60
30
23
29
93%

3
X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X
X
X
X

Ātrums
1
Spriegums pie 50Hz
220-240Vac
Jauda Ø150 [W]
4,9
Jauda Ø100 [W]
3,9
Plūsma Ø150 [m³/h]
30
Plūsma Ø100 [m³/h]
15
Troksnies pie 3 m Ø150 [dB]
13
Troksnis pie 3 m Ø100 [dB]
19
Maks. efektivitāte
93%

ACTIVE
2
220-240Vac
6,9
5,9
45
22,5
20
24
93%

3
220-240Vac
8,9
7,9
60
30
23
29
93%

4
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X
X
X
X

Ātrums
Spriegums pie 50Hz
Jauda Ø150 [W]
Jauda Ø100 [W]
Plūsma Ø150 [m³/h]
Plūsma Ø100 [m³/h]
Troksnis pie 3 m Ø150 [dB]
Troksnis pie 3 m Ø100 [dB]
Maks. efektivitāte
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Ātrums
Spriegums pie 50Hz
Jauda Ø150 [W]
Jauda Ø100 [W]
Jauda Ø150 [m³/h]
Jauda Ø100 [m³/h]
Troksnis pie 3 m Ø150 [dB]
Troksnis pie 3 m Ø100 [dB]
Maks. efektivitāte

1
220-240Vac
4,9
3,9
30
15
13
19
93%

BEZVADU
2
220-240Vac
5,9
4,9
37,5
18,5
16,5
21,5
93%

3
220-240Vac
6,9
5,9
45
22,5
20
24
93%

4
220-240Vac
7,9
6,9
52,5
26,5
21,5
26,5
93%

5
220-240Vac
8,9
7,9
60
30
23
29
93%

UZBŪVE
Iekārta sastāv no pie sienas montējamas daļas, ko montē telpās, gaisa vada, kurā ir keramisks
siltummainis un filtri, kā arī ārējās pie sienas montējamās daļas.
Keramiskais
siltummainis

Gaisa vads

Ārējā pie sienas
montējamā daļa
Ārējais filtrs

Iekšējais filtrs

Pie sienas
montējamā
daļa telpās

MONTĀŽA
Montāžu veic tikai un vienīgi kvalificēts speciālists.
Pirms iekārtas montāžas, pārliecinieties, ka tā atvienota no strāvas padeves.
Iekārtu nedrīkst montēt aizkaru, pārklāju u.c. audumu tuvumā, jo tie var ietekmēt iekārtas pareizu
darbību.
Pēc montāžas pārliecinieties, ka ventilatora lāpstiņas atrodas ne mazāk kā 2,30m attālumā no
grīdas.
Pirms produkta salikšanas un montāžas rūpīgi izlasiet instrukcijas un pārliecinieties, ka jums pieejami
visi montāžai nepieciešamie materiāli.
Rūpīgi sekojiet instrukcijās rakstītajam.

29

1) SALIKŠANA
Kolīdz izvēlēta montāžas vieta, uz sienas atzīmējiet centru, kur tiks urbts caurums.
Pārliecinieties, ka gan iekšpusē, gan ārpusē uz sienas ir pietiekami daudz vietas, ar 15 cm
rādiusu no centra, kas tādējādi atbilstu iekārtas izmēriem. Pārliecinieties, ka šajā laukumā nav
citu sienu vai nenoņemamu objektu. Montāžas cauruma diametri:
- Tempero Eco 150 Ø160mm
- Tempero Eco 100 Ø100mm
Gaisa vadu montē caur caurumu, ar nelielu slīpumu 1° - 2° uz āru, nodrošinot pienācīgu
kondensāta izvadīšanu.
Izmantojot komplektācijā ietilpstošo gaisa vadu, pārliecinieties, ka ēkas sienas biezums
nepārsniedz 400mm.
Pareizai produkta montāžai ēkas sienas biezums nedrīkst būt mazāks kā 250mm.
Kolīdz montāžas caurums gatavs, ievietojiet sienā gaisa vadu (6).

Pārliecinieties, ka gaisa vada (6) garums ir vienāds ar sienas biezumu. Gaisa vadam
jābeidzas līdz ar sienas iekšējo un ārējo virsmu.

“M” nedrīkst būt mazāks par 250mm. Šajā gadījumā siena nav piemērota produkta montāžai.
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Ja nepieciešams, pielāgojiet gaisa vadu sienas biezumam, izmantojot piemērotus instrumentus, līdzīgi
kā parādīts zemāk:

Kolīdz gaisa vada (6) garums pielāgots sienas biezumam, ārējo pie sienas montējamo daļu (4e)
pielieciet pie sienas, kā parādīts attēlā zemāk:
Pie sienas montējamās daļas (4e) centrējošo
daļu ievietojiet gaisa vadā (6).

Kad ārējā daļa iecentrēta, atzīmējiet piestiprināšanas caurumu vietas, izmantojiet līmeņrādi, lai
montāža būtu pareiza (skatīt attēlu):

Izurbiet caurumus, ievietojiet tajos dībeļus.
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Ārējo pie sienas montējamo daļu (4e) piestipriniet pie sienas.

Uz ārējās pie sienas montējamās daļas (4e) piestipriniet ārējo resti (5), kā parādīts attēlos zemāk:

2) PIEVIENOŠANA SPRIEGUMAM
Montāžu veic tikai un vienīgi kvalificēts speciālists. Pārliecinieties, ka telpā pieejamais spriegums
atbilst uz produkta etiķetes norādītajai vērtībai.
Pirms darbu veikšanas pārliecinieties, ka iekārta atvienota no strāvas padeves.
Identificējiet produkta versiju un pirms pieslēgšanas spriegumam uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas.

Tāpat kā ar ārējo daļu, arī iekšējās daļas (4i) centrējošo daļu ievietojiet gaisa vadā (6), kā parādīts
attēlā augstāk.
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Izmantojot līmeņrādi, atzīmējiet piestiprināšanas caurumu vietas uz iekšējās montējamās daļas (4i).

Atšķirībā no ārējās montējamās daļas, pie iekšējās nepieciešams pievilkt barošanas vadus, kurus
savienosiet ar produkta komplektācijā esošajiem vadiem.
Nodrošiniet elektroizvadu, kā zemāk redzamajā attēlā iekrāsotais laukums.

Kolīdz montāžas caurumos ievietoti dībeļi, pārbaudiet elektrisko darbību, pirms turpiniet montāžu.

33

2a) MODELIS BASIC
TIEŠS PIESLĒGUMS
Pirms turpiniet savienošanu pārliecinieties, ka vadi (L un N) atrodas tiem paredzētajā vietā pie
sienas.

Ņemiet iekšējo pie sienas montējamo daļu (4i) un strāvas
padeves pievienošanai nepieciešamos instrumentus.
Uzmanīgi pievienojiet vadus termināla blokam kā “N” un “L”.

ATTĀLINĀTĀ VADĪBA
Ir iespējams “ON/OFF” (ieslēgts/izslēgts) un “SPEED SELECTION” (ātruma izvēle) slēdžus novietot
uz sienas. Sekojiet norādēm, kas attiecas uz elektroapgādi, nodaļā "TIEŠAIS PIEVIENOJUMS".
Ja vēlaties iekārtu kontrolēt ar slēdžiem, tiem darbības laikā jābūt iestatītiem uz 1, kā parādīts
attēlā (Y).
Lai produktu vadītu ar sienas slēdzi, pievienojiet bipolāru slēdzi virknē ar “L” un “N”, kā parādīts (a)
attēlā.
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Savienošanu veic, kā attēlots zemāk:

Ātruma kontrolei ar sienas slēdzi, savienojiet abus slēdžu galus ar galvām “S1” un “S2”, kā parādīts
attēlā.
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2b) MODELIS ACTIVE
PIEVIENOŠANA STRĀVAI
Pirms pievienošanas pārliecinieties, ka vadi (L un N) ir sienā tiem paredzētajā vietā.

Ņemiet iekšējo pie sienas montējamo daļu (4i) un strāvas
padeves pievienošanai nepieciešamos instrumentus.
Uzmanīgi pievienojiet vadus termināla blokam kā “N” un “L”.
Ieslēgšanu un izslēgšanu var veikt attālināti. Ja vēlaties
iekārtu kontrolēt ar slēdžiem, tiem darbības laikā jābūt
iestatītiem uz 1, kā parādīts attēlā (Y). Lai produktu vadītu ar
sienas slēdzi, pievienojiet bipolāru slēdzi virknē ar “L” un “N”,
kā parādīts (a) attēlā.
Produktu var saslēgt ar mājas automātiku tīklā, paralēli
pieslēdzot galveno slēdzi ON/OFF slēdzim.

Pievienošanu veic, kā parādīts attēlos:
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SASLĒGUMS AR APAKŠSLĒDŽIEM
Ja apsverat domu saslēgt vienu vai vairākus produktus paralēli vai darīt to nākotnē, skatiet
attēlu zemāk, kur attēlots slēgums starp vadošo iekārtu un apakšiekārtām.

Ieteicams izmantot dažādu krāsu kabeļus. Uzmanību – ievērojiet saslēgumu starp signāliem S1-C1
un S2-C2, tādējādi izvairoties no iekārtas bojājumiem.
TĀLVADĪBAS PANELIS MODELIM ACTIVE
Izmantojot “Remote panel” (tālvadības paneli) vai ar tiešo pieslēgumu, paneli izmantojot vēlāk; svarīgi,
lai pie vadošās iekārtas būtu pievienoti divi vadi pie termināliem “C¹” un “C²”, kas tālāk tiks
pievienoti iekārtas termināliem.

Tālvadības paneļa instrukcija atrodas iekārtas kastē.
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MODEĻA ACTIVE VADOŠĀS IEKĀRTAS UN APAKŠIEKĀRTU KONFIGURĀCIJA
Lai iekārtu konfigurētu kā vadošo (MASTER), ar galveno slēdzi to ieslēdziet uz “0/1”, tā uzreiz tiek
ieslēgta, ja nav pievienotas citas iekārtas, un savienota ar C1 un C2.
Kad izslēdzas sarkanā gaisma, nospiediet pogu “AUTO”. Ja sarkanā gaisma dod "AUTO" režīmam
atbilstošu signālu, iekārta ir pareizi konfigurēta kā galvenā (MASTER).
Kad galvenā iekārta ir konfigurēta, kļūst iespējama apakšiekārtu (SLAVE) konfigurēšana.

UZ APAKŠIEKĀRTĀM (SLAVE) NESŪTIET ATTĀLINĀTAS KOMANDAS.
Pirms ieslēdziet apakšiekārtu (SLAVE), pārliecinieties, ka pirmā ir ieslēgta vadošā iekārta ar “0/1”,
tādējādi nodrošinot, ka MASTER iekārta konfigurē SLAVE iekārtas vēlamajā secībā.
Ar galveno slēdzi ieslēdziet visas SLAVE iekārtas zemāk aparakstītajā secībā, katru pēc tam, kad
iepriekšējā iekārta sākusi darboties.
1) Galvenā (Master) iekārta
2) Apakšiekārta (Slave) 1, kas darbojas Master iekārtai pretējā virzienā
3) Apakšiekārta (Slave) 2, kas darbojas vienā virzienā ar Master iekārtu
4) Apakšiekārta (Slave) 3, kas darbojas Master iekārtai pretējā virzienā
UZMANĪBU
Ja iekārta nav pareizi konfigurēta (MASTER vai SLAVE), iespējams izmantot RESET (atiestatīšanas)
funkciju. Tādējādi produktam atiestata rūpnīcas iestatījumus. Process sīkāk izskaidrots komandu/
vadības rokasgrāmatā.
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2c) BEZVADU MODELIS
PIEVIENOŠANA STRĀVAI
Pirms pievienošanas pārliecinieties, ka vadi (L un N) ir sienā tiem paredzētajā vietā.
Uzmanību: ja MASTER-SLAVE konfigurācijā tiek montētas vairākas iekārtas, ievērojiet maksimālo
attālumu starp tām - 20 metri, iegūstot optimālo iekārtu savienojumu.
Sienas materiāls (ķieģeļi, betons) var ietekmēt attālumu.

Ņemiet iekšējo pie sienas montējamo daļu (4i) un
strāvas padeves pievienošanai nepieciešamos
instrumentus. Uzmanīgi pievienojiet vadus
termināla blokam kā “N” un “L”. Ieslēgšanu un
izslēgšanu var veikt attālināti. Ja vēlaties

iekārtu kontrolēt ar slēdžiem, tiem darbības laikā
jābūt iestatītiem uz 1, kā parādīts attēlā (Y). Lai
produktu vadītu ar sienas slēdzi, pievienojiet
bipolāru slēdzi virknē ar “L” un “N”, kā parādīts
(a) attēlā.
Produktu var saslēgt ar mājas automātiku
tīklā, paralēli pieslēdzot galveno slēdzi ON/OFF
slēdzim.
Pievienošanu veic, kā parādīts attēlos:
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BEZVADU MODEĻA VADOŠĀS IEKĀRTAS UN APAKŠIEKĀRTU KONFIGURĀCIJA
Lai konfigurētu bezvadu modeļa MASTER-SLAVE iekārtas, skatiet konkrētus paragrāfus pults
instrukcijā.
3) MONTĀŽAS NOSLĒGUMS
Pēc pievienošanas, rūpīgi sakārtojiet kabeļus speciālā iedalījumā un pieskrūvējiet iekšējo pie sienas
montējamo daļu (4i) ar 4 skrūvēm kā parādīts attēlā zemāk.

Kolīdz tas izdarīts, ievietojiet keramisko siltummaini (7) un attiecīgos filtrus (8), novietojot to visu
gaisa vadam pa vidu, kā parādīts attēlā:

Piestipriniet galveno iekārtu (3), iekšējo restīti (2) un priekšējo vāku (1) uz iekšējās pie sienas
montējamās daļas (4i). Iekārtu montējiet pie sienas, visiem slēdžiem jāatrodas augšējā kreisajā
stūrī.
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APKOPE
Apkopi veic tikai un vienīgi kvalificēts speciālists.
Pirms apkopes un tīrīšanas darbiem atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.

Pēc montāžas produkta komponentes atrodas tā, kā redzams attēlā augstāk.

1) NORĀDES PAR APKOPI
Mēs iesakām filtrus (8) un keramisko siltummaini (7) tīrīt reizi 3 mēnešos.
Mēs iesakām filtrus mainīt ik pa 2 gadiem. Maiņas filtrus variet iegādāties pie mazumtirgotājiem.
1a) MODELIS BASE
Šim modelim nav iekļauts signāls par filtru maiņu/tīrīšanu.
1b) MODELIS ACTIVE
Pēc katrām 2000 darba stundām iekārta pārtrauc darbību, sarkans gaismas signāls apakšējā labajā
stūrī ziņos par filtru maiņu/tīrīšanu.
Filtrus un keramisko siltummaini tīriet, kā norādīts. Ja nepieciešams, nomainiet.
1c) BEZVADU MODELIS
Pēc katrām 2000 darba stundām iekārta pārtrauc darbību, sarkans gaismas signāls apakšējā labajā
stūrī ziņos par filtru maiņu/tīrīšanu.
Filtrus un keramisko siltummaini tīriet, kā norādīts. Ja nepieciešams, nomainiet.
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2) FILTRU UN SILTUMMAIŅU TĪRĪŠANA
Atvienojiet galveno iekārtu (1+2+3) no sienas ar plakano skrūvgriezni.

Kolīdz iekārta noskrūvēta no iekšējās pie sienas montējamās daļas (4i), izvelciet to ar rokām, kā
parādīts attēlā:
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Izvelciet siltummaini un filtrus (8+7+8), kā parādīts attēlā.

Noņemiet filtrus (8), tos tīriet ar putekļusūcēju vai pat izmazgājiet tos. Pirms filtru atlikšanas atpakaļ
vietā, pārliecinieties, ka tie ir pilnībā izžuvuši.

Kad filtri (8) ir nolietoti (aptiuveni: pēc 2 gadiem) tos jāmaina.
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Filtru (8) tīrīšanas / maiņas laikā, ar putekļusūcēju notīriet arī netīrumus no keramiskā siltummaiņa.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEMAZGĀJIET SILTUMMAINI.

Kad tīrīšana pabeigta, atlieciet filtrus (8) atpakaļ vietā pie siltummaiņa (7), kā parādīts attēlos:
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3)VENTILATORA UN RESTU TĪRĪŠANA
Kad tīrīšana pabeigta, atlieciet siltummaini un filtrus atpakaļ vietā.
Ķerieties klāt galvenajai iekārtas daļai (1+2+3) un noņemiet ārējo vāku (1).

Lai no iekārtas atvienotu ventilatoru (3), izmantojiet plakano skrūvgriezni.

Ar sausu drāniņu notīriet netīrumus vai nosēdumus no restes (2).
Uzmanīgi atlieciet restes vietā.
Ar sausu drāniņu notīriet ventilatora lāpstiņas (3).
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4) PRODUKTA SALIKŠANA ATPAKAĻ PĒC APKOPES
Atlieciet galveno iekārtas daļu (3), iekšējās restes (2) un ārējo vāku (1) atpakaļ uz iekšējās pie
sienas montējamās daļas (4i).
UZMANĪBU: ja tīriet vairākas daļas vienlaicīgi, katru no tām atlieciet atpakaļ tās vietā, tādējādi
izvairoties no savienojuma problēmām starp Master un Slave iekārtām.

4a) MODELIS BASE
Atlieciet visas iekārtas daļas atpakaļ to paredzēta ā vietā un ieslēdziet iekārtu ar galveno slēdzi.
4b) MODELIS ACTIVE
Atlieciet visas iekārtas daļas atpakaļ to paredzētajā vietā un ieslēdziet iekārtu ar galveno slēdzi.
Tīrīšanas atskaites punkta atiestatīšanu veic ar pulti. Kā to izdarīt, paskaidros pults instrukcijā.
4c) BEZVADU MODELIS
Atlieciet visas iekārtas daļas atpakaļ to paredzētajā vietā un ieslēdziet iekārtu ar galveno slēdzi.
Tīrīšanas atskaites punkta atiestatīšanu veic ar pulti. Kā to izdarīt, paskaidros pults instrukcijā.
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DARBĪBAS INSTRUKCIJAS
MODELIS BASE

Ātruma izvēle (1/2)
ON/OFF galvenais slēdzis (0/1)

1) Ieslēgšana
Kolīdz kvalificēts speciālists pabeidzis montāžu, iekārtu drīkst ieslēgt, iestatot slēdzi uz “0/1”.
Pārliecinieties, ka iedegas gaismas indikators.
Kad iekšējā reste atveras, iekārta sāk darboties 70 sekundes gaisa ieplūdei un 70 sekundes gaisa
izplūdei.
2) Ātruma iestatījumi
Ar “1/2” slēdzi iespē ams palielināt/samazināt ātrumu.
Klusākai ventilācijai izvēlieties 1. ātrumu.
Ātrākai gaisa ventilācijai izvēlieties 2.ātrumu.
3) Sienas vadība
Ja esat izvēlējies iekārtu aprīkot ar tālvadības slēdžiem vai paneli, pārliecinieties, ka tie novietoti
pozīcijā "1".
Tālvadības instrukcija ir līdzīga augstāk minētajai informācijai.
4) Izslēgšana
Slēdzi "0/1"novietojiet uz “0”.

Iekārta tiks izlēgta.
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ACTIVE UN BEZVADU MODEĻI

ON/OFF galvenais slēdzis (0/1)

Ja runa ir par vienu iekārtu, to ieslēdz ar “0/1” slēdzi, tad veic iestatījumus. Ja saslēgtas vairākas
iekārtas, skatiet sadaļu “MASTER-SLAVE IEKĀRTU KONFIGURĒŠANA”, kolīdz procedūra pabeigta,
iekārtas ieslēdziet ar 0/1 slēdzi un uz vadības paneļa izvēlieties funkciju.
UZMANĪBU:
Pirmo reizi ieslēdzot iekārtu, tā veic higrostata automātisku kalibrēšanu.
Iespējams, ka tajā laikā iekārta darbosies "IZPLŪDES "režīmā, tādējādi panākot vēlamo mitruma līmeni.

PROBLĒMAS
Ja iekārta neieslēdzas, ja tā nereaģē uz kādu no funkcijām, vai arī rodas tādas problēmas kā
savādi trokšņi, izslēdziet iekārtu, slēdzi "0/1" iestatot uz “0”. Sazinieties ar pārdevēju un lūdziet
palīdzību.
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