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INSTRUKCJA ORYGINALNA 
 

 

Każda inna forma wykorzystania i użytkowania maszyny niezgodna z formą opisaną 
w niniejszej instrukcji obsługi jest zabroniona. 

 

UWAGA: W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania maszyny, prosimy o 
uważne zapoznanie się i stosowanie w całości do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. 
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1. PRZEDMIOT I PRZEZNACZENIE  

 
Przedmiotem niniejszej instrukcji jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem 
ciepła MISTRAL z serii: Mistral, Mistral DUO, Mistral P, Mistral PRO lub Mistral SMART, Mistral 
SLIM, Mistral BSR wyprodukowana przez firmę: 
 

 

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE 
Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 KRAPKOWICE 

 
 
 
WIDOK OGÓLNY URZĄDZENIA 
 

 
Mistral 

 
Mistral DUO 

 
Mistral P 

 
Mistral PRO 

 
Mistral SMART 

 
Mistral SLIM 

 

 
Mistral BSR 

 

 
 
OGÓLNY OPIS 
 
Centrala wentylacyjna MISTRAL jest urządzeniem nawiewno-wywiewnym przeznaczonym do 
wentylacji ogólnej budynków. Urządzenie zapewnia wentylację z odzyskiem ciepła, czyli 
kontrolowaną wymianę powietrza w pomieszczeniach, gwarantując wysoką jakość powietrza przy 
niewielkich kosztach eksploatacyjnych. 
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UWAGA: Centrale MISTRAL z serii Mistral, Mistral DUO, Mistral P, Mistral PRO, Mistral 
SMART, Mistral SLIM oraz Mistral BSR przeznaczone są wyłącznie do wentylacji pomieszczeń 
w trakcie normalnej eksploatacji obiektu. Wykorzystanie maszyny do innych celów jest 
niedozwolone. 

 
 
NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 
 

 

Zabrania się używać central do usuwania zanieczyszczeń technologicznych, które 
tworzą się podczas remontów i innych prac, podczas których uwalniany jest kurz bądź 
agresywne lub wybuchowe związki chemiczne. 

 
 
ZASADA DZIAŁANIA 
 
Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem central MISTRAL polega na usunięciu 
powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Powietrze zużyte 
systemem kanałów transportowane jest do centrali, gdzie podlega filtrowaniu (ochrona 
wymiennika ciepła przed nadmiernym zabrudzeniem) i dalej wyrzucane jest przez kanał 
wyrzutowy na zewnątrz budynku.  
 
Świeże powietrze, poprzez czerpnię i kanał wlotowy, zasysane jest do wnętrza urządzenia, gdzie 
również przechodzi przez filtry. Filtry powietrza nawiewanego wyłapują nie tylko drobiny kurzu, 
lecz także częściowo alergeny – pyłki traw i drzew. Po przejściu przez filtr, świeże powietrze 
przechodząc przez wymiennik ciepła (rekuperator) jest ogrzewane ciepłem odebranym  
z powietrza usuwanego i tłoczone do wentylowanych pokoi, sal czy biur. 
 
 

 
 

Zasada działania odzysku ciepła w wymienniku przeciwprądowym 

 
 
Zastosowana konstrukcja ułatwia odprowadzenie skondensowanej wilgoci, co wraz  
z zastosowanym w centrali układem przeciw zamrożeniowym zapobiega jego nadmiernemu 
zamarzaniu. Przy zbyt dużym oblodzeniu wymiennika, następuje załączenie układu 
rozmrożeniowego i rozszronienie wymiennika ciepła, a po zakończeniu procesu rozmrażania 
centrala samoczynnie powraca do normalnej pracy.  
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WYKRAPLANIE KONDENSATU 
 
Podczas pracy centrali w wymienniku ciepła dochodzi do wykroplenia kondensatu (wody). 
Zjawisko to jest zupełnie naturalne i związane jest z obniżeniem temperatury powietrza 
przepływającego przez wymiennik poniżej punku rosy. Szczególnie widoczne jest to w okresach 
jesienno-zimowych przy niskich temperaturach zewnętrznych oraz wysokiej wilgotności powietrza 
w pomieszczeniach. 
 
W czasie mrozów dochodzi do zamarzania kondensatu i obniżenia sprawności odzysku ciepła. Im 
większa jest wilgotność w pomieszczeniu oraz na króćcach centrali, tym większa ilość skroplin jest 
wytwarzana i tym szybciej zachodzi proces zamarzania wymiennika.  

 
W tym czasie centrala okresowo wymusza działanie układu rozmrażania wymiennika. Urządzenie 
może samoczynnie zmieniać wydajność, wyłączać wentylatory czy zmieniać obieg przepływu 
powietrza. W czasie mrozów następuje więc okresowe ograniczenie wydajności wentylacji czy 
wyłączenie nawiewu, na co użytkownik nie ma żadnego wpływu. 
 
 

2. BEZPIECZEŃSTWO – ZNAKI I PIKTOGRAMY  

 
W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania maszyny prosimy o uważne zapoznanie się i 
stosowanie do wszystkich znaków ostrzegawczych oraz zakazu i nakazu opisanych w niniejszej 
instrukcji obsługi oraz mieszczących się na maszynie. 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI I INFORMACJE OSTRZEGAWCZE 
 
 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z urządzeniem, należy zapoznać się z 
treścią niniejszej instrukcji obsługi. 

 

UWAGA: Aby zapewnić prawidłową pracę centrali, należy dokonać montażu i uruchomienia  
urządzenia zgodnie z wszystkimi wskazówkami niniejszej instrukcji. Wszelkich prac, w tym 
podłączeń elektrycznych powinien dokonać wykwalifikowany instalator, zgodnie z zasadami 
sztuki instalatorskiej oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

 
UWAGA: Urządzenie zasilane jest napięciem niebezpiecznym dla życia. 

 

UWAGA: Przy podłączonym zasilaniu w urządzeniu mogą znajdować się elementy o gorących 
powierzchniach. 

 
 
NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI I INFORMACJE O ZAKAZACH I NAKAZACH 
 

 

ZABRANIA SIĘ dokonywania montażu i pierwszego uruchomienia urządzenia osobom bez 
doświadczenia instalatorskiego. 
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ZABRANIA SIĘ prowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych przy 
załączonym zasilaniu. 

 

ZABRANIA SIĘ zdejmowania wszystkich zaprojektowanych osłon i blokad podczas pracy 
urządzenia.  

 

NAKAZUJE SIĘ stosować do wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji. 

3. DANE TECHNICZNE  

 
Szczegółowe dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej urządzenia dołączonej do 
dokumentacji na płycie CD, a także na stronie internetowej www.pro-vent.pl/produkty  

4. OPIS TECHNICZNY  

 
BUDOWA CENTRALI 

 
Centrala z wymiennikiem krzyżowym 

 
Centrala z wymiennikiem przeciwprądowym 

 
ELEMENTY CENTRALI 

1. Obudowa centrali. 

2. Króciec centrali do podłączenia przewodów wentylacyjnych. 

3. Wymiennik ciepła. 

4. Wentylator nawiewny. 

5. Wentylator wywiewny. 

6. Uszczelka. 

7. Filtr powietrza zewnętrznego (nawiewanego). 

8. Filtr powietrza wewnętrznego (usuwanego). 

9. Gniazdo zasilające do podłączenia przewodu zasilającego 230 V / 50 Hz lub 3x400 V / 50 Hz. 

10. Gniazdo RJ-45 do podłączenia zewnętrznego regulatora wydajności wentylacji. 

11. Miejsce montażu automatyki centrali. 

12. Terminal wejść, wyjść. 

 

http://www.pro-vent.pl/produkty
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5. MONTAŻ I INSTALACJA  

5.1. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

 
Urządzenie dostarczane jest do Użytkowników w całości. Wagę i gabaryty poszczególnych 
urządzeń określono w dedykowanej karcie katalogowej (na dołączonej płycie CD oraz na stronie 
internetowej www.pro-vent.pl/produkty  
 
Producent zapewnia odpowiednie opakowanie urządzenia na czas transportu, dostosowane do 
ryzyka związanego z transportem. 
 
Magazynowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i zadaszonych o dodatniej 
temperaturze, zapewniając odpowiednie zabezpieczenie przed zawilgoceniem i korozją. 
 
W przypadku dłuższego magazynowania zaleca się pozostawić urządzenie w folii ochronnej oraz 
umieścić je powyżej powierzchni podłogi (przynajmniej na dostarczonej palecie). Urządzenie jest 
wrażliwe na uderzenia i upuszczenia nawet z niewielkiej wysokości. 
 

5.2. TRANSPORT URZĄDZENIA 

 
Metodę transportu/liczbę osób zaangażowanych w przemieszczanie należy dostosować do 
gabarytów urządzenia. Cięższe urządzenia należy przemieszczać przy użyciu urządzeń do 
podnoszenia takich jak podnośniki widłowe czy wózki paletowe. 
 

 

ZAKAZUJE SIĘ transportu urządzenia przez personel nie posiadający wymaganych kwalifikacji 
oraz nie zaznajomiony z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. 
Działania te mogą być przyczyną strat materialnych. 

 
UWAGA: Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej. 

 

UWAGA: Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem w trakcie transportu i/lub przenoszenia 
może być przyczyną poważnych urazów lub wypadków. 
 

5.3. USTAWIENIE W MIEJSCU PRACY 

 
Przed ustawieniem centrali w miejscu pracy, centrala powinna być 
rozpakowana. Należy przygotować stałe miejsce pracy zapewniając 
dostępność przyłączy elektrycznych i kanałów wentylacyjnych, a 
także odpowiednią przestrzeń serwisową (swobodny dostęp do 
pokrywy inspekcyjnej oraz możliwość wymontowania z centrali 
wymiennika ciepła czy wymiany filtrów). 
 
Centrala stojąca Mistral, Mistral DUO, Mistral PRO, Mistral SMART, oraz 
Mistral BSR: 

Montując centralę nie należy jej dosuwać (dociskać) do żadnej 
przegrody, zachowując odstęp min. 5-6 cm od dowolnej ścianki 
centrali do sufitu czy ścian pomieszczenia. 

Minimalna odległość od 
najbliższej przeszkody 

http://www.pro-vent.pl/produkty
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Od strony pokrywy inspekcyjnej zachować należy odległość od ściany lub innej przegrody co 
najmniej o 5 cm większą od głębokości centrali. Urządzenie musi być posadowione na 
wypoziomowanym, stabilnym podwyższeniu. Wypoziomować centralę zachowując spadek, by 
umożliwić odpływ skroplin do przewodu odprowadzającego kondensat (ok. 2-5%). Podłoże musi 
być odporne na wilgoć (przyjmowanie wody), ewentualnie można zastosować tacę ociekową.  
 
Centrala podwieszana Mistral P, Mistral SLIM: 

Podwiesić centralę zachowując z minimalną odległość 2 cm od sufitu, podłoża oraz ścianek 
bocznych. Od strony pokrywy inspekcyjnej do najbliższej przeszkody zachować należy odległość 
zapewniającą wymontowanie wymiennika zgodnie z tabelą. 

Centrala Minimalna 
odległość 

 Centrala Minimalna 
odległość 

P 200 400 mm  SLIM 300 630 mm 

P 400 470 mm  SLIM 400 670 mm 

P 600 470 mm  SLIM 600 700 mm 

P 800 650 mm  SLIM 800 750 mm 

P 1100 650 mm  SLIM 1100 950 mm 

P 1600 700 mm  SLIM 1500 1200 mm 

P 2000 700 mm    

P 3000 850 mm    

Urządzenie musi być wypoziomowane zachowując spadek umożliwiający odpływ skroplin do 
przewodu odprowadzającego kondensat oraz w kierunku tylnej ścianki (ok. 5%). Podłoże pod 
centralą musi być odporne na wilgoć (przyjmowanie wody), ewentualnie można zastosować tacę 
ociekową.  
 
Dodatkowe czynniki jak m. in. dostępność samego pomieszczenia powinny zapewniać możliwość 
demontażu kanałów wentylacyjnych w celach serwisowych oraz możliwość demontażu  
i wyciągnięcia całego urządzenia. 
 

 

UWAGA: Należy upewnić się, że podłoże, na którym ustawione jest urządzenie ma 
odpowiednią wytrzymałość, uwzględniającą wagę, powierzchnię i rozłożenie ciężaru urządzenia 
na poszczególne punkty podparcia. 

 

UWAGA: Montując urządzenie należy zwrócić uwagę na oznakowania oklejone na jego 
obudowie. 

 

UWAGA: Wymagana przestrzeń serwisowa danego rodzaju urządzenia określona jest  
w dedykowanej broszurze katalogowej. 

 

5.4. WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

UWAGA: Producent zaleca aby urządzenie było instalowane w dedykowanych pomieszczeniach 
gospodarczych. 

 
Centralę należy umieścić w pomieszczeniu suchym i zadaszonym o dodatniej temperaturze.  
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RODZAJ 
WYMIENNIKA 

UKŁAD 
ROZMRAŻANIA 

ZAKRES DOPUSZCZALNYCH TEMPERATUR 

KRÓCIEC CZERPNI KRÓCIEC WYWIEWU POMIESZCZENIE 

Wymiennik krzyżowy 
(MISTRAL, MISTRAL P, 

BSR) 

Wył. nawiewu -12 ÷ +45 oC +16 ÷ +45 oC +10 ÷ +45 oC 

Nagrz. wstępna -25 ÷ +45 oC +10 ÷ +45 oC +6 ÷ +45 oC 

Recyrkulacja -30 ÷ +45 oC +8 ÷ +45 oC +6 ÷ +45 oC 

Podwójny wym. 
krzyżowy 

(DUO) 

Wył. nawiewu -10 ÷ +45 oC +16 ÷ +45 oC +12 ÷ +45 oC 

Nagrz. wstępna -25 ÷ +45 oC +10 ÷ +45 oC +7 ÷ +45 oC 

Recyrkulacja -30 ÷ +45 oC +8 ÷ +45 oC +7 ÷ +45 oC 

Wymiennik 
przeciwprądowy 

(PRO, SMART, SLIM) 

Wył. nawiewu -8 ÷ +45 oC +16 ÷ +45 oC +12 ÷ +45 oC 

Nagrz. wstępna -25 ÷ +45 oC +10 ÷ +45 oC +7 ÷ +45 oC 

Recyrkulacja -30 ÷ +45 oC +8 ÷ +45 oC +7 ÷ +45 oC 

 
 
 
Urządzenie nie powinno być używane w potencjalnie wybuchowej atmosferze, w atmosferach o 
wysokim zapyleniu, wysokiej wilgotności oraz w obecności wyziewów agresywnych (kwaśnych, 
zasadowych, organicznych lub nieorganicznych o działaniu realnie bądź potencjalnie korozyjnym). 
Przed załączeniem urządzenia w niebezpiecznych warunkach należy skonsultować się z 
producentem. 
 
 
HAŁAS 
 
Urządzenie nie jest źródłem hałasu wymagającego jakichkolwiek środków ochrony. Zmierzony 
poziom hałasu dla każdego z urządzeń jest mniejszy niż 70 dB. 
 
Aby jednak uzyskać jak najwyższy komfort użytkowania, centralę należy montować możliwie 
najdalej od sypialni i pomieszczeń tzw. „cichych” (pokoi). 
 
Dodatkowe zalecenia wpływające na minimalizację poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej:  

 stosować kanały wentylacyjne o przekroju odpowiednim do ilości powietrza, 

 unikać stosowania ostrych łuków w instalacji (przykładowo zamiast kolana 90o lepiej 
zastosować 2 kolana 45o), 

 stosować w instalacji trójniki typu Y zamiast trójników typu T, 

 unikać stosowania w instalacji elastycznych kanałów aluminiowych typu FLEX (lepiej użyć 
kanałów dobrze tłumiących typu TUBEFLEX – sonoduct, sonodec itp.), 

 jeśli to konieczne, montować tłumiki hałasu na wyjściach z centrali (NAWIEW, WYWIEW), 

 zachować minimalną odległość pomiędzy pierwszym anemostatem (wywiew, nawiew),  
a centralą – powinna być większa niż 3-4 m (im większa, tym lepsze tłumienie), 

 gdy z projektowych obliczeń wynika, że na anemostatach (z reguły tych najbliżej centrali) 
ciśnienie statyczne będzie wyższe niż 50-70 Pa, należy zastosować przepustnice dławiące 
w odległości min. 2 m przed anemostatem (zapobiegnie to „szumieniu” anemostatu),  

 nie należy montować wyrzutni bezpośrednio przy oknie sypialni. 
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5.5. PARAMETRY PRZYŁĄCZENIOWE 

5.5.1. PODŁĄCZENIE ODPŁYWU SKROPLIN 

 
Przewody odprowadzenia skroplin należy ułożyć ze 
spadkiem do wewnętrznych przewodów kanalizacji 
lub na zewnątrz budynku. W przypadku układania 
przewodów w przestrzeni nieogrzewanej należy je 
zabezpieczyć otuliną cieplną oraz samoregulującym 
przewodem grzejnym. Zgodnie z rysunkiem, na 
instalacji odpływu skroplin bezwzględnie musi być 
wykonany syfon.  
 
Zaleca się wykorzystanie akcesoriów przydatnych do montażu 
centrali znajdujących się w ofercie producenta – m. in. dystansowe podkłady tłumiące, które 
oprócz podwyższenia centrali zapewniają tłumienie drgań przenoszonych na podłoże, a także 
gotowe syfony kulowe zalecane ze względu na możliwość wysychania i przenoszenia 
nieprzyjemnych zapachów przez tradycyjny syfon. 
 

5.5.2. PODŁĄCZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 

 

 

UWAGA: Aby zapewnić dostęp serwisowy, centralę należy łączyć ze sztywnymi 
kanałami poprzez elastyczne łączniki. Warunek ten dotyczy również wszystkich 
urządzeń dodatkowych montowanych na instalacji (np. przepustnice, nagrzewnice oraz 
filtry kanałowe). 

 
Montażu kanałów na króćcach należy dokonać w sposób pewny, zabezpieczając je przed 
przypadkowym zsunięciem lub uszkodzeniem pod wpływem wibracji. Odcinki kanałów przy 
króćcach centrali należy podwiesić w celu zmniejszenia naprężeń powstających na króćcach 
 
Aby zminimalizować spadek sprawności wynikający z przepływu turbulentnego, należy na 
wylotach centrali zainstalować odcinki proste kanału, zwracając uwagę na: 

 odległość zgięcia kanału od centrali, równą co najmniej 1-krotnej średnicy kanału od strony 
wlotów (do czerpni, wywiew) i 3-krotnej od strony wylotów (nawiew, do wyrzutni), 

 wykonywać instalacje niskosprężne z kanałów izolowanych o odpowiedniej średnicy 
dostosowanej do wymaganego wydatku powietrza. 
 
 

 
 

Podłączenie odpływu skroplin 
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5.5.3. MONTAŻ NAGRZEWNIC KANAŁOWYCH (OPCJA) 

 

 

UWAGA: Podczas montażu elektrycznych nagrzewnic kanałowych należy stosować 
łączniki oraz kanały niepalne, odporne na wysokie temperatury. 

 
Nagrzewnicę wtórną należy montować w odległości min. 3-krotnej średnicy kanału za centralą 
wentylacyjną na nawiewie. 
 
Nagrzewnicę wstępną należy montować w odległości min. 1-krotnej średnicy kanału przed  
centralą wentylacyjną na czerpni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Odległość nagrzewnicy od najbliższego 
zgięcia kanału powinna być równa co 
najmniej 2-krotnej średnicy kanału. 
Nagrzewnice elektryczne mogą być 
instalowane w kanałach poziomych 
i pionowych, zgodnie z oznaczonym 
strzałką kierunkiem przepływu powietrza. 
 

 

DODATKOWE UWAGI:  

 zabronione jest podłączanie nagrzewnicy z pominięciem zabezpieczeń 
termicznych, 

 w przypadku nagrzewnicy elektrycznej, podczas jej pracy prędkość przepływu 
powietrza przez elementy grzejne nie może być mniejsza niż 1,5 m/s, co należy 
uwzględnić podczas regulacji systemu oraz przy pierwszym uruchomieniu centrali, 

 elementy grzejne muszą być zabezpieczone filtrem, więc w przypadku 
kanałowych nagrzewnic wstępnych należy stosować dodatkowy filtr kanałowy 
przed nagrzewnicą. 
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5.5.4. MONTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY W KANAŁACH 

 
Kanałowe czujniki temperatury montuje się w kanałach w taki sposób, aby rurka czujnika 
znajdowała się w osi kanału. Długość czujnika powinna być dostosowana do średnicy przewodów 
wentylacyjnych, a jej koniec powinien się znajdować min. 1/3 r od ścianki przewodu. W przypadku 
elastycznych przewodów wentylacyjnych montażu czujnika należy dokonać na sztywnym 
elemencie jak np. łącznik, przepustnica, trójnik itp. 
 
 

 
 

Sposób montażu kanałowego czujnika temperatury 
w przewodzie wentylacyjnym rurowym. 

 

5.5.5. MONTAŻ NAGRZEWNIC KANAŁOWYCH O DUŻEJ MOCY 

 

 

UWAGA: Nieprawidłowy montaż elektrycznych nagrzewnic kanałowych o dużej mocy w 
razie awarii może skutkować wzrostem temperatury w kanale powyżej wartości 
dopuszczalnych. Należy więc zachować szczególną uwagę montując tego typu 
urządzenie. 

 
W celu zabezpieczenia centrali przed uszkodzeniem należy: 

 zamontować nagrzewnicę możliwie najdalej od centrali wentylacyjnej, 

 umieścić nagrzewnicę w instalacji wyżej niż centrala wentylacyjna, 

 zamontować klapę zwrotną lub samoczynną przepustnicą p.poż w instalacji pomiędzy 
centralą a nagrzewnicą, 

 zamontować awaryjną przepustnicę zapewniającą samoczynne otwarcie w przypadku 
wzrostu temperatury powietrza w kanale (umożliwiającą odprowadzenie ciepła 
z kanału). 
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Sposób montażu nagrzewnicy o dużej mocy 

oraz dodatkowych zabezpieczeń. 
 

Podczas normalnej pracy przepustnica awaryjna jest zamknięta i dopiero wzrost temperatury 
powietrza w kanale powyżej np. 80-90oC powinien spowodować jej otwarcie. Zapewni to 
grawitacyjne odprowadzenie ciepła z kanału zabezpieczając instalację i nagrzewnicę przed 
przegrzaniem i uszkodzeniem. Oczywiście miejsce montażu przepustnicy zależy od układu 
instalacji, jednak musi być ona umieszczona zawsze powyżej nagrzewnicy, aby umożliwić sprawne 
grawitacyjne odprowadzenie ciepła z nagrzewnicy i instalacji wentylacyjnej. 
 

5.5.6. WSPÓŁPRACA CENTRALI Z OKAPEM KUCHENNYM 

 
Możliwe jest podłączenie okapu kuchennego do wyciągu centrali wentylacyjnej. Okap koniecznie 
musi mieć zamontowany filtr tłuszczowy, co zapobiega nadmiernemu zabrudzeniu kanałów 
wentylacyjnych oraz wymiennika ciepła.  

W przypadku okapu z własnym wentylatorem, podczas jego pracy centrala powinna 
pracować z maksymalną wydajnością. Jeżeli okap posiada silnik o wydatku większym niż 
wydajność znamionowa centrali, należy stosować przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach 
wyciągowych oraz przepustnice stałego przepływu ograniczające przepływ do maksymalnej 
wydajności centrali.  

Niezależnie od podłączenia okapu kuchennego, w pomieszczeniu kuchni należy 
zamontować dodatkowy anemostat wywiewny. Anemostat ten można podłączyć przed 
przepustnicą zwrotną pozostałych wywiewów (linia przerywana na rysunku poniżej). W takim 
przypadku w chwili pracy okapu kuchennego z wydajnością większą od wydajności wentylatorów 
centrali, część powietrza zostanie zwrócona z okapu ponownie do pomieszczenia kuchennego. 
Powietrze to jednak zostanie wcześniej przefiltrowane przez filtr okapu kuchennego i będzie 
recyrkulowało w ramach tego samego pomieszczenia, co w żaden sposób nie zaburzy wentylacji 
w budynku. 
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Schemat podłączenia okapu kuchennego do instalacji wywiewnej 

 

5.6. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

 

 

UWAGA: Wszystkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez 
instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami sztuki 
instalatorskiej i wymaganiami odpowiednich norm.  

 

UWAGA: WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM 
ZASILANIU CENTRALI! 

 

5.6.1. PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 

 
Centralę należy podłączyć do sieci poprzez jednofazowe lub trójfazowe gniazdo z uziemieniem 
ochronnym. Wtyczka przewodu zasilającego centrali musi być łatwo dostępna w celu odłączenia 
centrali na czas obsługi oraz serwisu. 
 

5.6.2. PODŁĄCZENIE MANIPULATORA I URZĄDZEŃ DODATKOWYCH 

 
Gniazdo RJ-45 do podłączenia regulatora wydajności wentylacji (manipulatora) oraz komunikacji 
ModBus znajduje się na obudowie centrali. Do podłączenia należy użyć przewodu UTP kat. 5 
(linka). Na przewodzie UTP należy zacisnąć wtyk modularny RJ-45. W celu zachowania 
standaryzacji połączeń, wtyk modularny zaleca się zacisnąć zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B 
(więcej w sekcji Dokumentacja elektryczna).  
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W zależności od wyboru automatyki i manipulatora montowane w centrali są różne sterowniki, co 
warunkuje następnie ich możliwości rozbudowy oraz możliwość podłączenia dodatkowych 
urządzeń zewnętrznych.  
 
Podłączenie zasilania oraz sterowania elektrycznych nagrzewnic kanałowych MISTRAL ENO 
dokonuje się do listwy zaciskowej wewnątrz kominka nagrzewnicy. 
 

5.6.3. PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH PRZEWODÓW I CZUJNIKÓW 

 
Wszystkie czujniki i przewody sterujące należy doprowadzić i podłączyć do płytki terminala wejść-
wyjść umieszczonej na zewnątrz centrali MISTRAL w obudowie oznaczonej STEROWANIE. 
Wymagane do podłączenia czujniki i urządzenia dodatkowe zależą od konfiguracji sterownika 
centrali i oznaczone są zawsze na naklejce przy pokrywie automatyki. 
 

 

UWAGA: W przypadku podłączania przepustnic trójstronnych PRO-VENT 12V zwrócić 
należy uwagę na biegunowość sygnału sterującego od którego zależy stan 
przepustnicy. 
 

 

UWAGA: Ze względu na możliwe zakłócenia, nie należy układać przewodów 
sterowniczych w jednym korytku z przewodami zasilającymi 230V~. W obiektach 
przemysłowych o dużym poziomie zakłóceń zaleca się stosowanie przewodów 
ekranowanych. W takim przypadku ekran podłączyć można do przewodu ochronnego 
PE (zasilające) lub masy GND (przewody sterujące). 

  

6. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA  

6.1. PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY 

 

 

UWAGA: Pierwsze uruchomienie powinno być wykonane przez przeszkolonego 
instalatora dokonującego montażu urządzenia. 

 
Podczas uruchamiania centrali wentylacyjnej w nowej instalacji należy wykonać regulację 
parametrów pracy oraz test poprawności działania instalacji.  
 
Zakres czynności niezbędny w trakcie pierwszego uruchomienia: 

1. Skontrolować wypoziomowanie centrali w kierunku odpływu skroplin. 
2. Sprawdzić drożność instalacji odprowadzania skroplin. 
3. Sprawdzić stan kanałów wentylacyjnych, połączenia oraz zamontowania łączników, 

tłumików, nagrzewnic kanałowych, przepustnic itp. 
4. Sprawdzić stan obwodu zasilającego centralę (230V AC). 
5. Sprawdzić stan przewodów sterowniczych, czujników, połączeń, złącz itp. Zabezpieczyć 

przewody przed przypadkowym wysunięciem ze złącz. 
6. Uruchomić centralę oraz skontrolować i ustawić wydajność wentylatorów na wszystkich 

biegach. 
7. Przeprowadzić kontrolę poprawności działania nagrzewnic powietrza (opcjonalnie). 
8. Przeprowadzić kontrolę poprawności działania przepustnicy Bypass (opcjonalnie) oraz 

przepustnicy GWC / czerpnia ścienna (opcjonalnie). 
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9. W przypadku zamontowania wentylatorów EC i nagrzewnicy wstępnej dokonać regulacji 
wydajności wentylatorów (zgodnie z opisem poniżej): 

 
Prędkość przepływu powietrza przez elementy grzejne należy ustawić na poziomie 1,5 m/s i 
uzyskane wartości wydajności przypisać do odpowiednich parametrów serwisowych. Sposób 
ustawienia wydajności na kolejnych biegach centrali oraz zmiany parametrów serwisowych opisano 
w instrukcji obsługi danego manipulatora. 
Numery parametrów serwisowych wymagające ustawienia zależą od rodzaju zastosowanego 
sterownika: 

 sterownik S3: 
- wydajność wentylatora nawiewu: parametr serwisowy nr 55, 
- wydajność wentylatora wywiewu: parametr serwisowy nr 56. 

 sterownik S4: 
- wydajność wentylatora nawiewu: parametr serwisowy nr 27, 
- wydajność wentylatora wywiewu: parametr serwisowy nr 28. 

 
10. W przypadku zamontowania wentylatorów EC i presostatów filtrów dokonać regulacji 

wydajności wentylatorów (zgodnie z opisem poniżej): 
 

Należy zapewnić określoną prędkość przepływu powietrza przez filtry w czasie kontroli ich stanu. 
Wydajność ta wymuszana jest przez sterownik centrali automatycznie, zgodnie z nastawami 
serwisowymi. 
Kontrola stanu filtrów polega na pomiarze ich oporu, a ponieważ opory filtra zależą od prędkości 
przepływu, należy ustawić wymagane parametry serwisowe po zakończeniu wszelkich prac 
instalacyjnych. W trakcie pierwszego uruchomienia należy ustawić wydajność wentylatorów EC 
zapewniającą przepływ równy 0,7 wydajności znamionowej określonej w nazwie urządzenia. 
Następnie wartość tę przepisać do odpowiedniego parametru serwisowego (zależnie od 
sterownika): 

 sterownik S3: 
- parametr serwisowy nr 57. 

 sterownik S4:  
- parametr serwisowy nr 29. 
 

 

Wydajność 
znamionowa 

0,7 wydajności 
znamionowej 

 Wydajność 
znamionowa 

0,7 wydajności 
znamionowej 

300 210  1200 840 

400 280  1600 1120 

600 420  2000 1400 

650 455  3000 2100 

800 560  4000 2800 

1100 770  6000 4200 
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6.2. EKSPLOATACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ 

6.2.1. STEROWANIE 

 
Sposób ustawiania parametrów pracy urządzenia został szczegółowo opisany w osobnej instrukcji 
dedykowanej dla zakupionego rodzaju manipulatora (RM4, RC4, RC5, RC6 komfort lub RC6 mini). 
 

6.2.2. ZALECANE USTAWIENIA CENTRALI 

 
WYBÓR BIEGU CENTRALI 
 
W zależności od konfiguracji możliwa jest 4- lub 7-stopniowa regulacja wydajności, co daje 
możliwość dostosowania ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego do aktualnych wymagań. 
 
 

PRZYKŁAD DLA KONFIGURACJI 4-BIEGOWEJ 

BIEG ZALECENIA 

1. bieg 
Ustawienie zalecane nocą (szczególnie w okresie grzewczym), podczas dużych mrozów lub 
podczas nieobecności w pomieszczeniach. Na tym biegu centrala pracuje najciszej i z najlepszą 
sprawnością odzysku ciepła. Pobiera też najmniejszą moc. 

2. bieg Zalecane podczas normalnej eksploatacji obiektu, zazwyczaj w dzień w porze zależnej od 
liczby osób i sposobu korzystania z pomieszczeń. 3. bieg 

4. bieg 
Ustawienie zalecane okresowo, np. w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów lub w 
przypadku przebywania większej liczby osób w pomieszczeniach. Na tym biegu centrala 
pracuje najgłośniej i pobiera największą moc. 

 
 

 

UWAGA: W przypadku nie używania obiektu, zaleca się (przynajmniej okresowo) 
pozostawienie włączonej centrali z najmniejszą wydajnością. Wyłączenie wentylatorów 
spowoduje niekontrolowany przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych i może 
doprowadzić do miejscowego wykraplania wilgoci, kapania skroplin z anemostatów, 
zawilgocenia izolacji kanałów, a w skrajnym przypadku nawet zawilgocenia i 
uszkodzenia układów automatyki. 

 

Aby zabezpieczyć instalację przed niekontrolowanym przepływem powietrza przy 
niepracującej centrali stosować przepustnice (klapy) odcinające na czerpni i wyrzutni. 

 
 
USTAWIENIE ODZYSKU CIEPŁA – BYPASS, KASETA LETNIA 
 
W niektórych przypadkach może zachodzić potrzeba wyłączenia odzysku ciepła, co umożliwi 
wentylację obiektu bez zmiany temperatury powietrza świeżego. Przykładowo pozwoli to na 
skuteczniejsze schładzanie pomieszczeń latem za pomocą chłodnego powietrza w okresie nocnym 
lub za pomocą wymiennika gruntowego GWC.  
Wyłączenie odzysku ciepła realizowane może być na dwa sposoby, automatycznie przez załączenie 
przepustnicy bypassu lub ręcznie zastępując wymiennik ciepła kasetą letnią (opis poniżej). 
Przepustnica bypass-u umożliwia zmianę przepływu strumieni powietrza z pominięciem 
wymiennika ciepła centrali. Pracą tej przepustnicy steruje siłownik sterowany przez automatykę 
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centrali. Może on więc pracować w trybie manualnym lub automatycznym, zgodnie z 
możliwościami sterownika. 
 
Możliwe jest również wyłączenie odzysku ciepła poprzez wyłączenie wentylatora nawiewu. 
Wówczas jednak instalacja pracuje jako wyciągowa zapewniając usunięcie wilgoci i zanieczyszczeń 
z pomieszczeń tzw. „brudnych”. Doprowadzenie świeżego powietrza realizujemy otwierając w tym 
czasie okna w pokojach. 
 
W przypadku przepustnicy bypassu z siłownikiem jej pracą steruje sterownik centrali w zależności 
od wyboru trybu pracy (więcej informacji w instrukcji manipulatora). Możliwe nastawy z poziomy 
manipulatora centrali: 
 
RC6  – odzysk ciepła załączony  (ON) 
 – odzysk ciepła wyłączony (OFF) 
 – tryb automatyczny według temperatury (Auto   ) 
 
RC4,5  – odzysk ciepła załączony (Bypass wyłączony) 
 – odzysk ciepła wyłączony (Bypass załączony) 
 – tryb automatyczny według temperatury (Bypass Auto oC) 
 
RM4  – odzysk ciepła załączony  (czerwony wskaźnik wygaszony) 
 – odzysk ciepła wyłączony (czerwony wskaźnik zapalony) 
  
WKŁAD LETNI (DODATKOWE WYPOSAŻENIE) 
Wkład letni montowany jest w centrali zamiast wymiennika 
ciepła, umożliwiając przepływ powietrza bez odzysku ciepła. 
Wymaga to interwencji użytkownika i dotyczy wybranych central 
o wielkości od 250 do 800 m3/h, w których jest on dostarczany w 
standardzie. W pozostałych centralach istnieje możliwość 
zamówienia wkładu letniego na indywidualne zamówienie. 

 
 
USTAWIENIA GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA (GWC) 
 
Zastosowania płytowego gruntowego wymiennika ciepła GWC produkcji firmy Pro-Vent daje 
możliwość wstępnego podgrzania świeżego powietrza w okresie zimowym oraz schłodzenia w 
okresie letnim. W okresie zimowym zapewni to skuteczniejszą pracę urządzenia z maksymalną 
sprawnością, eliminując ryzyko zamarznięcia wymiennika. W okresie letnim GWC umożliwia 
schłodzenie powietrza, poprawiając zdecydowanie komfort pomieszczeń. 

 
W celu skutecznej pracy wymiennika GWC, należy dostosować wydajność centrali do panującej 
temperatury zewnętrznej. W okresie letnim w czasie największych upałów (dzień) zaleca się 
wentylować mniej intensywnie (1.-2. bieg), aby nie dopuścić do zbyt szybkiego nagrzania złoża 
wymiennika. Jednocześnie w okresie nocnym należy zwiększyć wydajność wentylacji (2.-3. bieg) w 
celu szybszej regeneracji złoża chłodnym powietrzem zewnętrznym. Podobnie w okresie 
zimowym, w czasie największych mrozów, również należy ograniczać wydajność wentylacji (1. 
bieg), celem uniknięcia zbyt szybkiego wychłodzenia złoża wymiennika. 

 

Wkład letni 
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W okresach przejściowych (wiosna, jesień) przy umiarkowanych temperaturach na zewnątrz, 
możliwe jest przełączenie poboru powietrza świeżego na czerpnię ścienną (wyłączenie GWC), co 
umożliwia automatycznie program sterownika centrali (tryb automatyczny na podstawie 
temperatury).  
 

 

W przypadku płytowego GWC PROVENT-GEO, zaleca się pracę centrali z wymiennikiem 
w trybie ciągłym, zapewniając w ten sposób jego pełne bezpieczeństwo biologiczne. 

 

PRACA CENTRALI W SEZONIE LETNIM 

 
Ustawienie wydajności wentylacji 
W sezonie letnim wentylacja musi być bardziej intensywna, co ułatwia odprowadzenie wilgoci  
i zanieczyszczeń. Jednak, aby uniknąć nagrzania pomieszczeń w okresie upałów, należy ustawić 
spokojną wentylację w dzień (1-2 bieg) i bardziej intensywną w nocy (chłodniejsze powietrze 
zewnętrzne), co spowoduje wychładzanie budynku.  
W sezonie letnim dopuszcza się również stałe wyłączenie wentylatora nawiewu.  
 
Ustawienie odzysku ciepła 
Sterowanie odzyskiem ciepła umożliwia optymalną i ekonomiczną pracę centrali wspomagając 
jednocześnie chłodzenie pomieszczeń wentylowanych.  
Odzysk ciepła należy ustawić w tryb Auto (praca automatyczna według temperatury). W trybie 
tym sterownik centrali analizuje temperaturę wywiewu oraz powietrza świeżego i sam steruje 
odzyskiem ciepła, wybierając optymalne ustawienie w celu skutecznego schładzania pomieszczeń. 
Spowoduje to np. wyłączenie odzysku ciepła w nocy, kiedy chłodne nocne powietrze może 
skutecznie wychładzać pomieszczenia. W okresie dnia kiedy temperatura zewnętrza wzrośnie, 
nastąpi załączenie odzysku ciepła, aby obniżać temperaturę powietrza nawiewanego do 
pomieszczeń.  
 
Centrala z GWC (Gruntowy Wymiennik Ciepła)  
W przypadku współpracy centrali z GWC należy w okresie letnim wyłączyć odzysk ciepła lub użyć 
kasety letniej. Wyłączenie odzysku ciepła zapewni niższą temperaturę powietrza poprowadzanego 
do pomieszczeń (w prawidłowo wykonanym GWC temperatura powietrza świeżego na wyjściu 
wymiennika powinna wynosić około 15-19 0C). 
 
Centrala w obiektach klimatyzowanych  
W przypadku obiektów klimatyzowanych nie zaleca się wyłączania odzysku ciepła. Pozostawienie 
wymiennika ciepła spowoduje w czasie upałów odzysk chłodu i ochładzanie powietrza 
nawiewanego do pomieszczeń, a więc jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne. Nie należy więc 
w ogóle stosować kaset letnich oraz ustawić odzysk ciepła w tryb: wyłączony lub Auto.  
 

PRACA CENTRALI W SEZONIE GRZEWCZYM 

 
W czasie trwania sezonu grzewczego wentylacja wymaga szczególnej uwagi, ponieważ jej brak lub 
nieprawidłowe działanie w tym okresie niesie ze sobą najwięcej zagrożeń.  

 
Wskutek podgrzewania powietrza w wymienniku ciepła zmniejsza się jego wilgotność względna, 
co przy intensywnej wentylacji może spowodować przesuszenie pomieszczeń. Im niższa 
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temperatura zewnętrzna, tym niższa wilgotność powietrza nawiewanego. Oddychanie zbyt 
suchym powietrzem jest niebezpieczne szczególnie podczas snu – prowadzi do przesuszenia 
śluzówki dróg oddechowych, a w konsekwencji bólu gardła, nieżytu nosa i stanów zapalnych. 
W okresie zimowym zalecana jest więc kontrola wilgotności powietrza w pomieszczeniach i w 
przypadku jej obniżenia poniżej 30% zastosowanie dodatkowych nawilżaczy powietrza. 

 
Ustawienie wydajności wentylacji 
W okresie grzewczym, aby nie doprowadzić do przesuszenia powietrza, wentylujemy 
pomieszczenia mniej intensywnie. Dotyczy to głównie sypialni, dlatego nocą podczas mrozów 
centrala wentylacyjna powinna pracować na możliwie małym wydatku (1. bieg).  

 
Jeśli w pokoju dziennym przebywa więcej osób i zachodzi konieczność zwiększenia ilości 
dostarczanego świeżego powietrza, włączamy centralę na wyższy bieg, ale jednocześnie 
maksymalnie odkręcamy anemostaty nawiewne w pokoju dziennym. Odkręcenie anemostatów 
spowoduje dodatkowy napływ powietrza i „odprężenie” instalacji nawiewnej, zapobiegając 
przewentylowaniu i przesuszeniu sypialni czy pozostałych pomieszczeń. Z tego powodu dla pokoi 
dziennych i innych pokoi, gdzie okresowo może przebywać więcej osób, proponuje się 
zastosowanie dodatkowego, dużego nawiewnika z zamontowaną przepustnicą motylkową. Gdy 
jest więcej osób (np. podczas przyjęć), włączamy poprzez przepustnice dodatkowy wydajny 
nawiewnik. Większość powietrza z centrali popłynie wtedy do wydzielonego przepustnicą 
pomieszczenia. 

 
Dla central MISTRAL stosowanych w domach jednorodzinnych nie zaleca się stosowania 
dodatkowych nagrzewnic elektrycznych. Powoduje to bowiem większe przesuszenie powietrza i 
zmniejszenie jego naturalnej ujemnej jonizacji. 
 
Ustawienie odzysku ciepła 
W okresie chłodów zaleca się załączyć odzysk ciepła.  
 

 

Nie zaleca się ustawienia odzysku ciepła w tryb pracy automatycznej. Przy wzrośnie 
temperatury w pomieszczeniach spowoduje to bowiem przełączenie w tryb chłodzenia 
i nawiew do pomieszczeń powietrza o temperaturze zewnętrznej.   

 

6.2.3. TYPOWE AWARIE URZĄDZENIA I ICH USUWANIE 
 

PROBLEM MOŻLIWE ROZWIĄZANIE / KOMENTARZ 

Centrala nie działa na żadnym 
biegu, manipulator się nie 
podświetla 

 brak połączenia centrali z gniazdem sieciowym lub uszkodzony 
przewód zasilający, 

 brak napięcia w gnieździe sieciowym zasilającym centralę, 

 uszkodzenie lub wysunięcie ze złącza RJ45 przewodu łączącego 
manipulator z centralą, 

 przepalony bezpiecznik topikowy w gnieździe zasilającym lub 
wyłącznik nadmiarowo-prądowy wewnątrz centrali (zależnie od 
wersji), 

 przepalony bezpiecznik topikowy układu automatyki. (bezpiecznik 
montowany na płycie bazowej wewnątrz centrali). 
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Przy niskich temperaturach 
wentylator nawiewny pracuje z 
przerwami 

Jeśli centrala posiada układ rozmrożeniowy poprzez wyłączenie 
nawiewu, to w czasie mrozów układ rozmrożeniowy okresowo wyłącza 
wentylator na czas rozszronienia wymiennika ciepła. Czas rozmrażania 
zależy od temperatury zewnętrznej oraz od temperatury i wilgotności 
powietrza usuwanego. Jest to normalna praca centrali. 

Przy niskich temperaturach 
wentylator nawiewny wyłączył 
się na stałe 

Jeśli centrala posiada układ rozmrożeniowy poprzez wyłączenie 
nawiewu: 

 zbyt niska temperatura powietrza usuwanego lub miejsca 
zamontowania centrali – poniżej dopuszczalnej temperatury pracy, 

 uszkodzony termostat układu rozmrożeniowego. 

Wentylator nawiewny wyłączył 
się na stałe 

 wentylator wyłączony w menu sterownika lub przełącznikiem z boku 
centrali, 

 uszkodzony lub rozregulowany termostat układu rozmrożeniowego 
(dotyczy centrali z układem rozmrożeniowym poprzez wyłączenie 
nawiewu). 

Nagrzewnica wtórna nie włącza 
się 

 brak zasilania nagrzewnicy ~230/400V, 

 wyłączona nagrzewnica z poziomu menu manipulatora,  

 ustawiona zbyt niska temperatura na sterowniku, 

 uszkodzony lub źle podłączony czujnik temperatury nawiewu, 

 uszkodzone lub źle podłączone przewody sterowania, 

 wybity termik w nagrzewnicy (zabezpieczenie wewnętrzne) – po 
zadziałaniu termik wymaga ręcznego wciśnięcia, 

 wyłączony wentylator nawiewu.  

W centrali wentylacyjnej zbiera 
się woda 

 niedrożna instalacja odprowadzania wody z centrali, 

 zatkany odpływ odprowadzania skroplin, 

 zanieczyszczona taca ociekowa powodująca zatkanie odpływu, 

 zanieczyszczone pianki pomiędzy komorami utrudniające przepływ 
skroplin, 

 bardzo wysoka wilgotność powietrza usuwanego powodująca 
wykroplenie w miejscach do tego nie przewidzianych, 

 źle wypoziomowana centrala. 

Z centrali wentylacyjnej wylewa 
się woda 

 zatkany odpływ odprowadzania skroplin, 

 źle wypoziomowana centrala, 

 zatkany otwór odpływu skroplin w dolnym rogu przedniej płyty 
rekuperatora lub spod uszczelek pokrywy inspekcyjnej. 

Na centrali wentylacyjnej oraz 
w kanałach wykrapla się woda 

 wysoka wilgotność i temperatura pomieszczenia, w którym 
zamontowano centrale, 

 zbyt mała izolacja kanałów wentylacyjnych.  

Z anemostatów kapie woda  wykroplenie wody w kanałach wentylacyjnych, 

 zatrzymywanie wentylatorów centrali (STOP) przy braku klap 
odcinających – należy zamontować klapy odcinające, 

 zbyt mała izolacja kanałów instalacji wentylacyjnej. 
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Centrala ze sterownikiem 
procesorowym nie włącza się, 
tylko wyświetla komunikat 
Awaryjny STOP 

Awaryjny STOP spowodowany jest przekroczeniem temperatury w 
danym kanale pomiarowym. Funkcja wykorzystywana jest jako 
zabezpieczenie przeciwpożarowe centrali i instalacji. Przyczyną 
awaryjnego zatrzymania może być: 

 zbyt wysoka temperatura (powyżej 55oC), 

 niepodłączone lub luźne styki zacisków podłączenia termistora, 

 uszkodzony przewód lub termistor. 
Po wyeliminowaniu przyczyny alarmu należy sprowokować 

manipulator do ponownego sprawdzenia czy przyczyna została 
usunięta. Dokładny opis tej procedury oraz innych komunikatów 
alarmowych dostępny jest w instrukcji obsługi manipulatora. 

 

 

7. KONSERWACJA  

7.1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Regularna kontrola pracy centrali zapewni wieloletnią bezawaryjną pracę urządzenia i zapobiegnie 
awarii urządzenia w przyszłości. Należy więc regularnie przeprowadzać przeglądy przestrzegając 
podanych poniżej zaleceń.  
 

 

UWAGA: Wszystkie czynności konserwacyjne, naprawcze lub prewencyjne winny być 
wykonywane zawsze po zatrzymaniu i wyłączeniu urządzenia. 

7.2. OKRESOWE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 

 
PODSTAWOWA KONTROLA PRACY URZĄDZENIA 
 
Podczas wykonywania każdej czynności obsługowej (opisane poniżej) czy serwisowej należy 
każdorazowo dodatkowo sprawdzić: 

 czystość wnętrza centrali, w szczególności tacy ociekowej (dno centrali). Skontrolować czy 
w centrali nie zbiera się nadmierna ilość skroplin oraz sprawdzić stan pianek 
umożliwiających przepływ skroplin pomiędzy komorami. W przypadku zabrudzenia, pianki 
oczyścić. 

 stan siatki zabezpieczającej i filtrów powietrza w centrali, czerpni oraz czerpni GWC, 

 wizualny stan czerpni i wyrzutni powietrza, 

 stan przewodu zasilającego ~230V oraz stan przewodów sterujących (centrala-
manipulator, sterowanie nagrzewnicą, podłączenia czujników itp.). Przewody nie powinny 
być uszkodzone, ani nie powinno być luźnych połączeń w złączach. 

 stan przewodów wentylacyjnych i ich izolacji, zwracając szczególną uwagę na połączenia z 
króćcami centrali, 

 pracę wentylatorów – czy nie wydają żadnych stuków, drgań itp. 
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WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA 
 

Wymiana zalecana jest co 2500 godz. pracy centrali (ok. 3-4 miesiące). Czas wymiany filtrów zależy 
jednak od zanieczyszczenia powietrza, dlatego należy go oszacować w zależności od stopnia 
i szybkości zabrudzenia filtrów. 
 

Kolejność czynności obsługowych: 
1. Wyłączyć centralę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda. 
2. Po zatrzymaniu się wentylatorów zdjąć przednią pokrywę inspekcyjną. 
3. Wyciągnąć kolejno filtry i założyć nowe (zapasowe komplety filtrów dołączone są do 

zakupionej centrali, a nowe można kupić np. w firmie Pro-Vent).  
4. Zużyte wkłady filtracyjne należy wyrzucić, nie dopuszcza się ich czyszczenia, regeneracji i 

ponownego użycia w centrali wentylacyjnej.  
5. Zalać syfon instalacji odprowadzania skroplin poprzez wylanie wewnątrz centrali w komorze 

odprowadzania skroplin min. 0,5 l czystej wody. 
6. Przed założeniem pokrywy inspekcyjnej sprawdzić stan uszczelek. W przypadku ich 

uszkodzenia wymienić na nowe. 
7. Założyć pokrywę inspekcyjną. 
8. Podłączyć centralę i włączyć odpowiedni tryb pracy. 
 
WYMIANA WKŁADU LETNIEGO (OPCJA) 
 
Jeśli centrala nie jest wyposażona w automatyczny bypass, to na sezon letnim zaleca się zamienić 
wymiennik ciepła na tzw. kasetę letnią (na sezon grzewczy koniecznie założyć wymiennik ciepła). 
 
Kolejność czynności: 
1. Wyłączyć centralę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda. 
2. Po zatrzymaniu się wentylatorów zdjąć przednią pokrywę inspekcyjną.  
3. Wyciągnąć krzyżowy wymiennik ciepła (lato) lub kasetę letnią (jesień). W celu wyjęcia 

wymiennika ciepła niezbędne może być odkręcenie zabezpieczenia. 
4. Zamontować wkład letni (lato) lub wymiennik ciepła (jesień). Sposób wkładania kasety letniej 

pokazano na rysunku. W przypadku wkładania wymienników ciepła należy zwrócić uwagę na 
kierunek strzałki umieszczonej na wymienniku ciepła (powinna być skierowana do dołu). 
W centralach DUO nie wolno również dopuścić do zamiany wymienników miejscami 
(oznaczenie A, B). 

 
 

Sposób montowania wkładu letniego 

 
5. Przed założeniem pokrywy inspekcyjnej sprawdzić stan uszczelek. W przypadku ich 

uszkodzenia wymienić na nowe. 
6. Założyć przednią pokrywę inspekcyjną. 
7. Podłączyć centralę i włączyć odpowiedni tryb pracy. 
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KONTROLA INSTALACJI ODPŁYWU SKROPLIN 
 
Kontrola instalacji odpływu skroplin jest zalecana: 
- dla typowych central stojących raz w roku (najlepiej przed sezonem grzewczym), 
- dla central podwieszanych dwa razy w roku (również w połowie sezonu grzewczego). 
 
Kolejność czynności: 
1. Wyłączyć centralę i wyjąć wtyczkę z gniazdka. 
2. Po zatrzymaniu się wentylatorów zdjąć przednią pokrywę inspekcyjną. 
3. Wyciągnąć wymiennik ciepła. 
4. Wymontować, dokładnie wymyć i zamontować ponownie pianki umożliwiające przepływ 

skroplin pomiędzy komorami (na dole przy tylnej ściance centrali). W razie konieczności pianki 
wymienić na nowe. 

5. Sprawdzić pochylenie centrali w kierunku odpływu skroplin. 
6. Sprawdzić drożność odpływu poprzez wylanie wody w komorze centrali i sprawdzenie czy 

spływa ona prawidłowo otworem odpływowym. W razie konieczności zdemontować  
i przeczyścić instalację odprowadzania skroplin. 

7. Wyczyścić dno centrali w miejscu spływu skroplin. 
8. Sprawdzić cienkim przedmiotem (np. drutem) drożność otworów odpływu awaryjnego (nie 

dotyczy central podwieszanych). 
9. Przed założeniem pokrywy inspekcyjnej sprawdzić stan uszczelek. W przypadku ich 

uszkodzenia wymienić na nowe. 
10. Założyć pokrywę inspekcyjną. 
11. Podłączyć centralę i włączyć odpowiedni tryb pracy. 
 
KONTROLA STANU WYMIENNIKA CIEPŁA 
 
Kontrola zalecana jest raz w roku. Kolejność czynności: 
1. Wyłączyć centralę i wyjąć wtyczkę z gniazdka. 
2. Po zatrzymaniu się wentylatorów zdjąć przednią pokrywę inspekcyjną. 
3. Wymontować wymiennik ciepła zgodnie z informacją powyżej. 
4. Sprawdzić wzrokowo czystość kanalików. W przypadku silnego ich zabrudzenia wypłukać w 

wodzie z dodatkiem proszku do zmywarek. Płukać przez kilkukrotne, dynamiczne zanurzanie 
w wodzie z detergentem. Następnie wypłukać w czystej wodzie, wytrzepać nadmiar wody 
i pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować strumienia wody pod dużym ciśnieniem, gdyż 
może to doprowadzić do uszkodzenia płyt wymiennika. 

5. Po wysuszeniu wymiennika wsunąć go na miejsce zwracając uwagę na oznaczenie. Strzałka na 
wymienniku powinna być skierowana do dołu.   Dodatkowo, w centralach DUO nie wolno 
dopuścić do zamiany wymienników miejscami (A, B). 

6. Przed założeniem pokrywy inspekcyjnej sprawdzić stan uszczelek. W przypadku ich 
uszkodzenia wymienić na nowe. 

7. Założyć pokrywę inspekcyjną. 
8. Podłączyć centralę i włączyć odpowiedni tryb pracy. 
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8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 
Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne w zakresie bezpieczeństwa ograniczają do minimum zarówno 
nienormalne zachowania się maszyny, jak i zagrożenia dla instalatora oraz użytkownika 
końcowego. 
 
Do najważniejszych elementów zastosowanych w urządzeniu, służących do podniesienia  
i zapewnienia bezpieczeństwa jego obsługi, należą: 

 blokada dostępu (wkręt ograniczający dostęp do wnętrza centrali – dostęp możliwy tylko 
przy użyciu narzędzia), 

 napięcie bezpieczne (swobodny dostęp tylko do elementów z napięciem bezpiecznym), 

 swobodny dostęp do wszystkich podzespołów z wymaganej przestrzeni serwisowej, 

 zabezpieczenie termiczne (stosowanie elementów odłączających napięcie zasilania przy 
nadmiernym wzroście temperatury),  

 łatwe odłączenie zasilania poprzez odłączenie przewodu zasilającego, 

 stosowanie materiałów trudnozapalnych, 

 optymalizacja kształtu (brak odstających elementów). 
 
 

 8.1. WARUNKI PODSTAWOWE BHP 

 

 przy obsłudze urządzenia obowiązują przepisy ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 w celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia, należy uważnie zapoznać 
się i stosować w całości do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi ze szczególnym 
uwzględnieniem wszystkich znaków zakazu, nakazu i informacyjnych. Zapoznanie się z ich 
oznaczeniem oraz zastosowanie się do nich ma charakter BEZWZGLĘDNIE 
OBOWIĄZKOWY, 

 zakazuje się montażu, demontażu lub transportu urządzenia przez personel nie posiadający 
wymaganych kwalifikacji lub nie zaznajomiony z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w 
niniejszej instrukcji, 
 

8.2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY PODCZAS DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH  
I NAPRAWCZYCH 

 

 zakazuje się prowadzenia prac serwisowych, konserwacyjnych bądź prewencyjnych bez 
odłączenia urządzenia od sieci zasilającej, 

 konserwacja urządzenia może być przeprowadzona przez osoby posiadające odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie przy instalacji urządzeń zasilanych elektrycznie. 

 bezwzględnie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek układu elektrycznego 
oraz przeróbek konstrukcyjnych bez uprzedniego uzgodnienia z producentem. 
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8.3. INFORMACJE O RYZYKU RESZTKOWYM 

 
Zignorowanie ostrzeżeń oraz obejście utrudnień w dostępie do urządzenia przy załączonym 
zasilaniu, stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia ciała przez gorące 
elementy. 
 
Urządzenie powinno być uruchamiane po podłączeniu do instalacji wentylacyjnej. Uruchomienie 
urządzenia bez podłączenia kanałów wentylacyjnych lub zastosowania osłon, stwarza ryzyko 
uszkodzeń ciała przez elementy będące w ruchu. 

 

8.4. PODSUMOWANIE 

 
Podczas eksploatacji urządzenia, a także jego złomowania należy dołożyć wszelkich starań w celu 
nie dopuszczenia do: 

 użycia urządzenia w inny sposób, nieopisany w niniejszej instrukcji, 

 niepoprawnej instalacji, nie przeprowadzonej zgodnie z procedurami podanymi  
w niniejszej instrukcji, 

 zasilania czynnikami o niewłaściwych parametrach, 

 niewystarczającej konserwacji, 

 nieuprawnionych zmian lub interwencji osób bez wymaganych uprawnień i wiedzy, 

 jakichkolwiek działań jakichkolwiek osób w sposób niezgodny z przepisami prawa. 
 
 
 

9. DOKUMENTACJA ELEKTRYCZNA 

 
Dokumentacja elektryczna została wydzielona do osobnej Instrukcji Obsługi (DTR). 
 
CZĘŚĆ II – AUTOMATYKA została umieszczona w formie elektronicznej na załączonej płycie CD, a 
także może być pobrana ze strony producenta: www.pro-vent.pl 
 
 
 
 

10. UTYLIZACJA I ZŁOMOWANIE 

10.1. UWAGI OGÓLNE 

 
Oznaczenie umieszczone na centrali wentylacyjnej wskazuje, że po upływie okresu 
użytkowania produktu nie należy usuwać go razem z innymi odpadami 
gospodarstwa domowego. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz 

odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej 
praktyki.  

http://www.pro-vent.pl/
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 W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska 
recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się 
z firmą, w której dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Listę punktów zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można również na stronach: 
www.elektrośmieci.pl oraz www.auraeko.pl . 
 

 
UWAGA: Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. 

 

 
UWAGA: Jeśli w sterowniku występują baterie, nie należy ich: 

 ładować ani rozbierać, 

 podgrzewać lub wrzucać do ognia, zwierać biegunów (+), (-), 

 wyrzucać razem z odpadkami domowymi. 

 
UWAGA: Podczas wymiany baterii należy zwracać uwagę na biegunowość (+), (-). 

 

10.2. PROCEDURA DEMONTAŻU 

 
Instrukcja demontażu urządzenia do złomowania została umieszczona w formie elektronicznej na 
załączonej płycie CD, a także może być pobrana ze strony producenta: www.pro-vent.pl  

 
 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji 
prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl  
 

http://www.elektrośmieci.pl/
http://www.auraeko.pl/
http://www.pro-vent.pl/
mailto:serwis@pro-vent.pl

