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n montažo naprave

Komfort EC S5B270 (-E) S14 za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: enota).

VARNOSTNE ZAHTEVE
•
•
•
•
•
•

Pred namestitvijo in upravljanjem naprave natančno preberite navodila za uporabo in montažo.
Izpolnite zahteve iz uporabniških navodil, kot tudi določbe vseh veljavnih lokalnih in nacionalnih gradbenih, električnih in
tehničnih norm ter standardov.
Opozorila, vsebovana v uporabniškem priročniku, je treba obravnavati resno, saj vsebujejo bistvene podatke o osebni varnosti.
Neupoštevanje pravil in varnostnih opozoril, navedenih v teh navodilih za uporabo, lahko povzroči poškodbo oseb ali enote.
Po natančnem branju hranite priročnik celotno življenjsko dobo enote.
Po natančni namestitvi je potrebno priročnik predati uporabniku enote.

OPOZORILA PRI NAMEŠČANJU IN VARNOSTNI PREDPISI
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•

Odklopite napravo iz električnega omrežja
pred vsakim postopkom namestitve.

•

Enota mora biti prizemljena.

•

Pazljivo odprite embalžo enote.

•

Med nameščanjem naprave sledite varnostnim
predpisom, ki se nanašajo na uporabo
električnega orodja.

Komfort EC S5B270(-E) S14
•

Ne spreminjajte dolžna napajalnega kabla
na lastno odgovornost. Ne pregibajte
napajalnega kabla. Izogibajte se poškodbam
napajalnega kabla. Ne dajajte tujih
predmetov na napajalni kabel.

• Ne uporabljajte poškodovane opreme
ali kablov pri priključitvi naprave na
napajalno omrežje.

• Ne dotikajte se krmilnikov naprave z
mokrimi rokami.
• Naprave ne nameščajte in ne servisirajte
z mokrimi rokami.

• Otrokom ne dovolite upravljati enoto.

• Ne shranjujte nobenega eksploziva ali visoko
vnetljive snovi v neposredni bližini projekta.

• Naprave ne odpirajte med delovanjem.

• Ne blokirajte zračnega kanala, ko je
enota prižgana.

• Ne sedite na enoti in se izogibajte
nameščanju tujih predmetov na njej.

www.blauberg.si

•

Napajalnega kabla enote ne polagajte v
neposredno bližino ogrevalne naprave.

• Naprave ne uporabljajte zunaj temperaturnega
območja, navedenega v uporabniškem priročniku.
• Naprave ne uporabljajte v agresivnem ali
eksplozivnem okolju.

• Naprave na umivajte z vodo.
• Zaščitite električne dele naprave proti
vstopu vode.

• Pred kakršnim koli tehničnim vzdrževanjem

napravo izklopite iz električnega omrežja.

• Če enota ustvari nenavadne zvoke, vonj ali

oddaja dim, jo odklopite iz napajanja in se
obrnite na prodajalca.

• Ne usmerjajte zraka, ki ga proizvaja enota proti

odprtemu plamenu ali virom vžiga.

• V primeru neprekinjenega delovanja enote

je potrebno redno preverjanje zagotavljanja
varnosti zaradi montaže.

• Napravo uporabljajte samo za predvideni

namen.

IZDELEK MORAMO PO KONČANI ŽIVLJENJSKI DOBI ZAVREČI V SKLADU S
PRAVILI O LOČEVANJU ODADKOV.
NE ZAVRŽITE GA KOT NESORTIRAN KOMUNALNI ODPADEK.
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NAMEN
Zaradi zmožnosti varčevanja z energijo zaradi vračanja toplote je enota pomemben element energetsko učinkovitih prostorov.
Enota je sestavni del in ni zasnovana za samostojno delovanje. Enota je namenjena zagotavljanju stalne mehanske izmenjave zraka
v hišah, pisarnah, hotelih, kavarnah, konferenčnih dvoranah in drugih komunalnih in javnih prostorih ter za vračanje toplotne energije

Z ENOTO NE SMEJO UPRAVLJATI OTROKI ALI OSEBE Z MANJŠO FIZIČNO ALI MENTALNO
ZMOGLJIVOSTJO ALI OSEBE BREZ USTREZNE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA.
ENOTO MORA NAMESTITI IN PRIKLOPITI USTREZNO KVALIFICIRANA OSEBA.
IZBIRA LOKACIJE ENOTE MORA PREPREČITI NEPOSREDEN DOSTOP OTROK BREZ VARSTVA.

Enota je narejena za neprekinjeno delovanje.
Transportiran zrak ne sme vsebovati nobenih vnetljivih ali eksplozivnih mešanic, hlapnih kemikalij, lepljivih snovi, vlaknatih materialov,
grobega prahu, delcev saj in olja ali materialov, primernih za nastajanje nevarnih snovi (strupene snovi, prah, patogene klice).

SET KOMPONENT
IME

KOS

Prezračevalna naprava
Navodila za uporabo
Uporabniški priročnik
Upravljalnik
Komplet za vgradnjo
Embalaža

1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos

UPRAVLJALNIK
KOMFORT

EC

S

5

B 270

E

S14
Upravljalnik
S14 — upravljalnik na dotik
Tip toplotnega izmenjevalnika
E - naprava za vračanje toplotne energije
Nazivna pretok zraka [m3 / h]
Dodatne komponente
B - obvod (bypass)
Dodatne komponente
5- EPP ohišje

Usmerjenost toplotneg menjalnika
S – navpično

Tip motorja
EC - elektronsko komutiran motor
Serija
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TEHNIČNI PODATKI
Enota je namenjena za notranjo uporabo in temperaturo okolice (stanovanja/hiše) od +1 ° C do +40 ° C in relativno vlažnostjo do 80%.
Enota je ocenjena kot električna naprava razreda I.
Stopnja zaščite pred dostopom nevarnih delov in vdora vode:
• IP44 za motorje enote
• IP22 za sestavljeno enoto, priključeno na zračne kanale
Konstrukcija enote se nenehno izboljšuje, zato se lahko nekateri modeli nekoliko razlikujejo od tistih, ki so opisani v tem priročniku.

MODEL

KOMFORT EC S5B270 S14

Napetost enote [V /50-60 Hz]
Največja moč ventilatorja [W]
Nivo zvočne jakosti na razdalji 3 m Tok (A)
Moč električnega grelnika [W]
Nivo zvočne jakosti na razdalji 3 m [dB(A)]
Temperatura prenesenega zraka [°C]
Material ohišja
Izolacija

1 ~ 220-240
162
1.2
300
34
od -25 do +50
EPP
EPP 15…26 mm
G4
G4 (opcijsko G8)
125

Premer priklopnih cevi [mm]
Teža [kg]
Učinkovitost rekuperacije [%]
Tip izmenjevalca
Material prezračevalca
Energijski razred

13
87-98
protitočen
polistiren
А+

entalpijska membrana
А

L1

H

L2

H2

ØD

H1

13.5
72-94

ØD1

L

B
Model
Komfort EC S5B270(-E) S14

Dimenzije [mm]
ØD
125

Ø D1
15

B
590

L
316

L1
118

L2
288

H
852

H1
893

H2
41
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DIZAJN IN NAČIN DELOVANJA
k teče
ter. Nato
zrak teče skozi toplotni izmenjevalnik in ga z napajalnim ventilatorjem usmeri v prostor. Toplotna energija toplega odvajalnega zraka
se prenese na čist dovod svežega zraka od zunaj in ga segreje. Med pretakanjem v toplotnem izmenjevalniku so zračni tokovi
popolnoma ločeni. Rekuperacija toplote zmanjša toplotne izgube, kar zmanjša stroške ogrevanja prostorov v hladnem obdobju.
ZASNOVA ENOTE
Dovod zunanjega zraka

Odvod slabega zraka

Odvod slabega
zraka v okolico

Dovod svežega zraka

Dovodni
ventilator

Odvodni
ventilator

Obvod zraka ali
bypass
Kontrolna
enota
Filter za odvodni zrak

Filter dovodnega
zraka
Protitočni toplotni
izmenjevalnik

Odtočna
cev

Filter dovodnega zraka

Odtočna posoda

Krmilna enota je nameščena znotraj ohišja naprave. Napajalni kabel in ozemljitveni kabli so priključeni na krmilno enoto
preko električnih vodnikov, nameščenih na strani naprave. Razlika med temperaturo dovoda in odvodnega zraka vodi k
nastajanju kondenzata. Kondenz se zbira v drenažni posodi in se odstrani skozi odtočno cev.
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NAČINI DELOVANJA ENOT
Odvod
slabega zraka
v okolico

Dovod
svežega
zraka

Odvod
slabega
zraka v
okolico

Odvod
Dovod
zunanjega slabega
zraka
zraka

Izmenjava toplote
Dovod svežega
zraka

Odvod
slabega Dovod
zraka
zunanjega
zraka

Dovod
zunanjega
zraka

Odvod
slabega
zraka

Odvod
slabega zraka
v okolico

Dovod
svežega
zraka

zrak teče skozi toplotni izmenjevalnik in se izčrpa z ventilatorjem. V enoto
filtra.
Nato zrak teče skozi toplotni izmenjevalnik in se z napajalnim ventilatorjem
usmeri v prostor. Dovodni zrak se v izmenjevalniku segreje s prenosom
toplotne energije toplega in vlažnega odvodnega zraka na hladen svež zrak.
Med prenosom toplotne energije so zračni tokovi popolnoma ločeni.
Rekuperacija toplote zmanjša toplotne izgube, kar zmanjša stroške
ogrevanja prostorov v hladnem obdobju.

Zaščita pred zmrzovanjem
Funkcija zaščite pred zmrzovanjem izmenjevalnika toplote je izvedena
s temperaturnim tipalom, ki je nameščen v odvodnem kanalu za
toplotnim izmenjevalnikom. V primeru nevarnosti zamrznitve se
dovodni ventilator izklopi in toplotni izmenjevalec se ogreje s pretokom
toplega odvodnega zraka. Priporočena temperatura delovanja senzorja
ali termostata je +3 ° C (temperatura izpušnega zraka). Če je potrebno,
lahko to nastavitev spremenite v programski opremi. Po povišanju
temperature se naprava vrne v prejšnji način delovanja.

Poletni način hlajenja
Obvodne lopute so odprte, oba zračna pretoka ne prideta v stik s
toplotnim izmenjevalnikom. Umazan zrak vstopi v napravo in se
ventilatorja. Čisti zunanji dovodni zrak vstopi v enoto, kjer se očisti
prostore.
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NAMESTITEV IN NASTAVITEV

PREBERITE NAVODILO ZA UPORABNIKA PRED NAMEŠČANJEM ENOTE.

GRADNJA IN POVEZAVA SENZORJA ZA VLAŽNOST FS2
Senzor za vlažnost FS2 ni vključen v dostavni komplet in ga je mogoče naročiti posebej. Senzor vlage mora biti nameščen pred montažo
enote. Senzor za vlažnost namestite skozi priključek izvleka v držalo na plošči kanala za odvod zraka in priključite vtič senzorja vlažnosti v
ustrezno vtičnico na krmilni enoti, glejte zunanji priključni načrt.

Senzor vlage
FS2

Kanal za odvod zraka

Nosilec

Senzor vlage
priključek

NAMESTITEV ENOTE
Da bi dosegli najboljšo zmogljivost enote in zmanjšali izgubo zračnega tlaka zaradi turbulence, med montažo povežite odsek ravnega
zračnega kanala s cevmi.
Najmanjša dolžina naravnega zračnega kanala:
• enako 1 premeru zračnega kanala na sesalni strani
• enako 3 premeri zračnih kanalov na izhodni strani
Če so zračni kanali prekratki ali niso priključeni, jih zaščitite pred vdorom tujih predmetov.
Da bi preprečili nenadzorovan dostop do ventilatorjev, se lahko cev pokrije z zaščitno rešetko ali drugo zaščitno napravo z
velikostjo mrežnega očesa ne več kot 12,5 mm.
Med namestitvijo zagotovite enostaven dostop za nadaljnje vzdrževanje in popravilo. Enota mora biti nameščena na ravno
podlago. Namestitev enote na neravno površino lahko povzroči upogibanje ohišja naprave in motnje delovanja.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
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min 150 mm

Ploščo nasproti servisne strani je treba pred vgradnjo pritrditi z vijaki (vključenimi v dostavni komplet).

Pritrditev na tla
Namestite enoto na vnaprej vgrajene talne nosilce, ki
so visoki najmanj 150 mm, da zagotovite zadosten
dostop do odtočne cevi za montažo sifona, ki nipriložen.
V sifonu mora bitivendo prisotna voda, ki preprečuje
vdor zraka v napravo iz kondenčne cevi.

Namestitev na steno
Pritrdilni elementi (mozniki, samorezni vijaki) za stensko montažo
niso vključeni v dostavni komplet in jih je treba naročiti posebej.
Pri izbiri pritrdilnih elementov upoštevajte material montažne
površine in težo enote, glejte poglavje Tehnični podatki.
Pritrdilne elemente za namestitev naprave mora izbrati
usposobljen tehnik.
Pritrdite stenski nosilec na zahtevano višino. Napravo obesite
na stenski nosilec in jo pritrdite z vijaki.
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ODVOD KONDENZATA
Za serijo enot Komfort EC S5B270 S14 je potrebno odvajanje kondenzata. Enote Komfort EC S5B270-E S14 so opremljene z
izmenjevalnikom toplote z entalpijsko membrano v jedru. V tovrstnem izmenjevalniku toplote ni kondenzata, zato ni potrebno
odvajanje kondenzata. Luknja za priključek odtočne cevi se nahaja na dnu enote. Odprite servisno ploščo, odstranite toplotni
(priloženo) v luknjo. Nato priključite odtočno cev na kanalizacijski sistem z uporabo SG-32 kompleta U-sifon (kupite ga posebej).
Nagib cevi navzdol mora biti vsaj 3 °.

min 3°

Odtočna cev
U-sifon
Odtočna cev
Kanalizacijski sistem

Odvodni sistem kondenzata je zasnovan za normalno delovanje v prostorih s temperaturo zraka nad 0 ° C! Če so pričakovane
temperature zunanjega zraka pod 0 ° C, mora biti sistem za odvod kondenzata opremljen s toplotno izolacijo in predgrevanjem.
SPREMEMBA SERVISNE ODPRTINE
Namestitev na desno
Dovod
zunanjega
zraka
Odvod slabega
zraka v okolico

Odvod
slabega
zraka

Namestitev na levi strani

Dovod
svežega
zraka

Dovod
svežega
zraka

Odvod
slabega
zraka

Dovod
zunanjega
zraka

Odvod slabega
zraka v okolico

Prepričajte se, da je izbrana ustrezna stran storitve. Položaj vgradnje enote mora omogočati prost pretok na odprtini za
vzdrževanje in servisiranje. Plošča, ki je nasproti servisne strani, mora biti pritrjena z vijaki (vključeno v dostavni komplet).
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PRIKLJUČITEV NA GLAVNO NAPAJANJE

ODKLOPITE ENOTO IZ NAPAJANJA PRE PRED KAKRŠNO KOLI OPERACIJO.
ENOTO MORA PRIKLOPITI ZA TO USPOSOBLJEN ELEKTRIČAR.
NASTAVLJENI ELEKTRIČNI PARAMETRI ENOTE SO OZNAČENI NA
OZNAČEVALI PLOŠČI.

PREPOVEDANO JE DELO Z VSEMI NOTRANJIM POVEZAVAMI GARANCIJA NE BO PRIZNANA.
Krmilna enota je primerna za priključitev na enofazno omrežje AC 220-240 V / 50 (60) Hz. Napravo priključite na električno omrežje
z napajalnim kablom z vtičem IEC (priložen kompletu za dobavo). Zunanji vhod moči mora biti opremljen z avtomatsko varovalko,
ki je vgrajena v stacionarno ožičenje za odpiranje tokokroga v primeru preobremenitve ali kratkega stika. Položaj zunanjega
odklopnika mora zagotoviti prost dostop za hiter izklop naprave. Izklopni tok mora biti skladen s tokom porabe, glejte
Tehnični podatki.
Električne priključke dokončajte prekopriključnih sponk v krmilni enoti, kot je prikazano na zunanji priključni shemi.

Dostop do krmilne enote
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Shema ožičenja zunanje krmilne enote:
PK protipožarna plošča
(med priklopom kontakta
odstranite mostiček)
Vlažnost
senzor

L

1

2

GND

2

0-10V

1

- Tx

Zunanja naprava
NO (senzor CO2)

N

PE

PК

РК

+U 0-10V GND NО

3

4

5

6

7

8

C

GND

Tx

Rx +

Zelena

3

Električni aktuatorji dušilcev
zunanjega zraka

Rumena

XP

+U

Bela

220-240 V/50 (60) Hz

Nadzorna
plošča

Rjava

QF

Rx

+U

9 10 11 12 13 14 15

SM1
dovod

SM2
odvod

L1

L1

N

N

SM-L

SM-N

16

17

X1

Oznaka

Naziv

Model

Žica**

N.o
SМ1*
SМ2 *
РК*

Stiki zunanje naprave za upravljanje
Pogon lopute za dovod zraka
Pogon lopute za odvodni zrak
Stik s ploščo za požarni alarm

LF230

2 x 0.75 mm2

LF230

2 x 0.75 mm2

LF230

2 x 0.75 mm2

NO

2 x 0.75 mm2

* Ni vključen v komplet za dostavo.
** Največja dolžina priključnega kabla je 20 m!
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UPRAVLJANJE
UPORABA PROGRAMSKE OPREME
Če želite delati z vnaprej nameščeno programsko opremo, priključite napravo na prenosni računalnik ali računalnik prek kabla
USB s priključki tipa A in tipa V.
Kabel USB ni vključen v komplet za dostavo.

USB TIP A

microUSB
tip B

Programska oprema omogoča urejanje parametrov ventilatorja:
Parameter

Tovarniške nastavitve
Vhod zraka

Izpust zraka

Nadzorni razpon

Ničelna hitrost (enota je izklopljena) [%]

0

0

0 - 100

Nizka hitrost [%]

40

40

0 - 100

Srednja hitrost [%]

70

70

0 - 100

Visoka hitrost [%]

100

100

0 - 100

Hitrost enote z zaprtim suhim kontaktom
zunanje krmilne enote [%]

100

100

0 - 100

[h]
Raven vlažnosti [%]

2160 (3 meseci)

0 - 10000

60

30 - 80

Seznam nastavljivih parametrov je mogoče razširiti z novimi različicami programske opreme. Nastavitev, odpravljanje težav
in nadgradnja različice programske opreme opravi servisni tehnik. Za prenos programske opreme sledite povezavi:
https://blaubergventilatoren.de/en/download.
Izberite vrsto dokumenta »Programska oprema« in nato z iskalno vrstico poiščite programsko opremo za avtomatizacijo S14.
Prenesite datoteko programske opreme.
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TEHNIČNO VZDRŽEVANJE
ODKLOPITE ENOTO IZ NAPAJANJA PRED POSTOPKI
VZDRŽEVANJA.
SLEDITE VARNOSTNIM PREDPISOM, KO OPRAVLJATE VZDRŽEVANJE.
Vzdrževanje naprave je potrebno 3-4-krat na leto. Vključuje splošno čiščenje enote in naslednje postopke:

2. Vzdrževanje toplotnega izmenjevalnika (enkrat na leto).
Prah se lahko kopiči na izmenjevalniku toplote tudi v primeru rednega
količino dovodnega zraka. Filtri potrebujejo čiščenje najmanj
3-4-krat na leto. Vakuumsko čiščenje je dovoljeno. Po dveh
odstranljive plošče na servisni strani naprave. Po čiščenju namestite

toplote je potrebno redno čiščenje. Pred odstranitvijo toplotnega
izmenjevalnika snemite odstranljivo ploščo na servisni strani naprave.
Za čiščenje izmenjevalnika toplote ga izvlecite, izpraznite vodo skozi c
evi in nato izperite toplotni izmenjevalec s toplo raztopino detergenta.
Po čiščenju namestite suhi toplotni izmenjevalnik z zbiralno posodo
nazaj na enoto.

3. Vzdrževanje odtočnega sistema (enkrat letno)
Odtok kondenzata (odtočni vod) se lahko zamaši z umazanijo in delci prahu, ki jih vsebuje izpušni zrak. Vlijte nekaj vode v posodo, da preverite, ali je cev
zamašena. Po potrebi očistite U-sifon in odtočno cev.
4. Tehnično vzdrževanje sistema zračnih kanalov (vsakih 5 let).
Tudi redno izpolnjevanje vseh zgoraj opisanih vzdrževalnih postopkov ne sme v celoti preprečiti kopičenje umazanije v zračnih kanalih, kar zmanjša
zmogljivost enote. Vzdrževanje kanalov pomeni redno čiščenje ali zamenjavo.
5. Vzdrževanje krmilne enote (če je potrebno).
Vzdrževanje krmilne enote mora opraviti strokovnjak, ki je usposobljen za operacije brez pomoči pri električnih instalacijah z napetostjo do
1000 V po natančnem branju uporabniškega priročnika.
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

PREDPISI O SKLADIŠCENJU IN TRANSPORTU
Enoto hranite v originalno zapakirani embalaži v suhem, zaprtem, prezracevanem prostoru. Ne izpostavljajte enote temperaturam
nižjim od+5 °C do + 40 °C. Skladišcni prostor ne sme biti podvržen pretiranim hlapom kemikalij, nevarnim primesem ali objektom,
ki lahko sprožijo korozijo in poškodujejo tesnost povezav v enoti. Uporabite dvigalne naprave za prenos in prevoz enote, za
preprecitev mehanskih poškodb. Izpolnite pogoje za prevoz speci_cnega tipa tovora, med prenosom tega tovora. Prevoz enote je
dovoljen v kakršnem koli vozilu, dokler je enota zapakirana v originalni embalaži in je zašcitena proti vremenskim vplivom in
mehanskim poškodbam. Med nakladanjem in razkladanjem se izogibajte ostrim udarcem, praskam ter kakršnemu koli grobemu
ravnanju. Ne izpostavljajte enote nenadnim spremembam temperature. Takšne spremembe lahko vodijo k ustvarjanju kondenza ali
vlage znotraj enote in lahko vplivajo na delovanje enote, ko se le-ta priklopi. Po transportu enote, pocakajte vsaj dve uri, preden jo
vklopite, da se enota uskladi s sobno temperaturo. Enoto hranite v okolju z minimalnim tveganjem za mehanske poškodbe in
minimalnim nihanjem temperature in vlage. Enoto hranite na suhem in v originalni embalaži.
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GARANCIJA PROIZVAJALCA
Proizvajalec zagotavlja normalno delovanje enote 24 mesecev po dnevu nakupa, pod pogojem, da so bili upoštevani vsi predpisi o prevozu, skladiščenju,
montaži in obratovanju.
Če pride do okvare med obratovanjem enote zaradi napake proizvajalca, med zajamčenim obdobjem obratovanja - v času garancije, je uporabnik
upravičen do odprave napak proizvajalca brezplačno.
Napake se odpravijo s pomočjo nadomestitve ali popravila sestavnih delov enote ali posebnega dela takšne komponente enote.
Garancija ne vključuje:
•
rednega tehničnega vzdrževanja,
•
montažo/demontažo enote,
•
nastavitev enote.
Za koriščenje grancijskega popravila, mora uporabnik zagotoviti enoto, uporabniški priročnik z žigom datuma nakupa in plačilni dokument, ki potrjuje
nakup.
Model enote mora biti skladen s tistim, ki je naveden v uporabniškem priročniku.
Za garancijski servis se obrnite na prodajalca.

Garancija se ne upošteva v naslednjih primerih:
V primeru, da uporabnik ne prikaže celotne naprave, kot je zapisano v uporabniškem priročniku, ampak so v napravi manjkajoči deli in manjkajoče
•
komponente, ki jih je odstranil uporabil sam.
•
Neusklajenost modela enote in blagovne znamke s podatki, navedenimi na embalaži enote in v uporabniškem priročniku.
•
Da uporabnik ni zagotovil pravočasnega tehničnega vzdrževanja enote.
•
Zunanje poškodbe ohišja naprave (razen zunanjih sprememb, ki so potrebne za vgradnjo) in notranjih komponent, ki jih povzroči uporabnik.
•
Preoblikovanja ali inženirske spremembe enote.
•
Zamenjave sklopov, delov in komponent, ki jih proizvajalec ne odobri.
•
Nepravilna uporaba enote.
•
Ko uporabnik krši predpise o namestitvi naprave.
•
Ko uporabnik krši predpise o nadzoru in upravljanju enote.
•
Ko se enoto priključi na električno omrežje z napetostjo, ki je drugačno od tiste, ki je navedena v uporabniškem priročniku.
•
Uničenje enote zaradi napetosti v električnem omrežju.
•
Diskrecijsko popravilo enote s strani uporabnika.
•
Popravilo enote s strani katere koli osebe brez dovoljenja proizvajalca.
•
Iztek garancijskega obdobja.
•
Kršenja predpisov o prevozu enote.
•
Kršenja predpisov o skladiščenju enote.
•
Napačno ravnanje z enoto s strani tretjih oseb.
•
Uničenje enote zaradi nepremostljivih ovir (ogenj, poplava, potres, vojna, druge vrste nasilja, blokade).
•
Manjkajoči žigi v uporabniškem priročniku.
•
Neupoštevanje navodil v uporabniškem priročniku.
•
Ni potrdila o plačilu nakupa.

Z UPOŠTEVANJEM IN DELOVANJEM V SKLADU S PREDPISI V TEJ BROŠURI BOSTE ZAGOTOVILI
DOLGOROČNO IN NEMOTENO DELOVANJE NAPRAVE.

GARANCIJA SE UPOŠTEVA LE OB PREGLEDU PREZRAČEVALNE NAPRAVE, OB PRILOŽITVI
RAČUNA IN OŽIGOSANE GARANCIJE.
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CERTIFIKAT
Lokalna (enosobna) prezračevalna enota za rekuperacijo zraka

Komfort EC S5B270_____ S14
je priznana kot servisirana in nastavljena.
Enota ustreza EU pogojem, normam in direktivam po “EU-direktiva o nizki voltaži” , “EU-direktiva o elektromagnetski skladnosti”. Izjavljamo, da
enota ustreza esencialnim varnostnim pogojem direktive elektromagnetnega zbora 2004/108/EC, 89/336/EEC in direktive o nizku voltaži
2006/95/EC, 73/23/EEC ter CE direktive označevanja 93/68/EEC, ki temelji na približku zakonov “držav članic”, ki se nanaša na elektromagnetsko
skladnost in na električne naprave uporabljene v različnih voltažnih razredih.
Ta certifikat je izdan po testih na vzorcih proizvoda opisanega v prejšnjem odstavku.
Pečat inšpektorja kvalitete

Datum proizvodnje ____________________
CERTIFIKAT ZA OPRAVLJENO ELEKTRIČNO POVEZAVO

Podjetje:
Ime in priimek serviserja:
Datum

Podpis

GARANCIJA

Komfort EC S5B270_____ S14
PRODAJALEC
DATUM NAKUPA
Blauberg Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52a,
D-81379 München,
Deutschland
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