Decentrální rekuperační jednotka
(Lokální rekuperační jednotka pro jednu místnost)

ENBRA ReVent 150
Model TEMPERO ECO CERAM

Návod pro instalaci, provoz a údržbu

verze 2021-07-20
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ÚVOD
Před instalací zařízení si důkladně prostudujte tento manuál a dodržujte pokyny v něm
uvedené.
Instalaci může provádět pouze kvalifikovaný personál, který je povinen dodržovat obecné a
místní bezpečnostní zásady a předpisy.

POUŽITÍ
Produkt byl navržen pro zajištění výměny vzduchu uvnitř objektů.
Výrobek je dodáván ve dvou verzích:



BASE – základní verze ENBRA ReVent 150 BASE – ovládání přepínači na jednotce
WIRELESS – verze s bezdrátovou komunikací ENBRA ReVent 150 WIRELESS
(součástí dodávky jednotky je i ruční bezdrátový infra ovladač)

Výrobek je vybaven keramickým výměníkem tepla, který odebírá teplo vzduchu, který je
vyfukován z objektu a odevzdává jej vzduchu, který je nasáván z okolí do místnosti.

Zařízení je určeno pro instalaci do obvodové zdi s tloušťkou do 40 cm (je dodáváno
s instalačním potrubím délky 40 cm). Minimální instalační tloušťka zdi, do které je možné
lokální rekuperační jednotku instalovat je 25 cm (tzn. že potrubí může být zkráceno na min.
délku 25 cm). Pro větší tloušťku obvodové zdi (větší než 40 cm) je možné doobjednat trubky
délky 70 cm a 100 cm. Může být také použito i jiné potrubí – maximální délka je 300 cm,
vnější průměr trubky 160 mm (tato délka ale platí pro rovné potrubí bez kolen).

Vzduch, který se dostane do styku se zařízením, nesmí obsahovat hořlavé nebo výbušné
směsi, chemické výpary, prach, olej nebo jiné nežádoucí látky.
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OBSAH BALENÍ

1 - Estetický vnitřní kryt

7 - Keramický výměník tepla

2 - Klapka

8 - Filtry

3 - Ventilační jednotka

9 - příručka pro instalaci a údržbu

4i - Montážní díl na vnitřní stěnu
s elektrickým připojením

10 - Bezpečnostní pokyny
11 - Záruční list

4e - Montážní díl na vnější stěnu
12 - Obal
5 - Vnější kryt
13 - Pokyny pro správné rozbalení
6 - Trubka 40 cm

4

TECHNICKÉ PARAMETRY
Třída ochrany: II.
Stupeň krytí: IPX4
Rozsah provozních teplot: -30°C až 50°C
Maximální relativní vlhkost: 80%
Energetická třída: A

Konstrukce rekuperační jednotky je stále vylepšována, proto se parametry některých modelů
mohou lišit.

Rychlost
Napětí při 50Hz
Výkon Ø150 [W]
Průtok Ø150 [m³/h]
Hlučnost ve 3m Ø150 [dB]
Max účinnost

Základní varianta BASE
1
2
220-240Vac
220-240Vac
4,9
8,9
30
60
13
23
93%
93%

Rychlost
Napětí při 50Hz
Výkon Ø150 [W]
Průtok Ø150 [m³/h]
Hlučnost ve 3 m Ø150 [dB]
Max účinnost

Bezdrátová varianta WIRELESS
1
2
3
220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac
4,9
5,9
6,9
30
37,5
45
13
16,5
20
93%
93%
93%
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4
220-240Vac
7,9
52,5
21,5
93%

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

KONSTRUKCE A ROZMĚRY
Keramický
výměník
tepla

Vnější kryt

Trubka

Vnější filtr

Vnitřní filtr

Nástěnná
jednotka
(s vnitřním
krytem)
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INSTALACE

Instalace smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Před zahájením elektrických prací se ujistěte, že je odpojen hlavní přívod elektřiny do místa
instalace.

Přístroj nesmí být instalován v blízkosti záclon, závěsů apod., protože by to mohlo ohrozit
správné fungování výrobku.

V případě instalace více jednotek musí být vzdálenost mezi nimi nejméně 3 metry.

Ujistěte se, že je zařízení instalováno ve výšce alespoň 2,3 m nad podlahou.

Před montáží nebo použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny uvedené v této
příručce a ujistěte se, že vlastníte veškerý potřebný materiál pro instalaci.

Důsledně postupujte podle pokynů v této příručce.
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1) MONTÁŽ
Jakmile je vybráno místo instalace, vyznačte střed pro otvor, který má být vytvořen ve stěně.
Ujistěte se, že na vnitřních a vnějších stěnách je dostatek místa o poloměru 15 cm od středu,
což odpovídá celkovému rozměru výrobku. Ujistěte se, že v této oblasti nejsou žádná rušení
jinými stěnami nebo neodstranitelnými předměty.
Pro instalaci je u jednotek ENBRA ReVvent 150 - průměr otvoru 160 mm (vnější průměr)
Potrubí musí být instalováno s lehkým sklonem dolů 1 ° - 2 ° směrem k vnějšímu okraji, aby
se umožnil odtok kondenzátu.
Pro použití dodaného potrubí nesmí být tloušťka stěny větší než 400 mm.
Při instalaci výrobku nesmí být tloušťka stěny menší než 250 mm.
Poté, co jste vytvořili otvor, vložte trubku (6) do stěny.

Dbejte na to, aby délka trubky (6) odpovídala tloušťce stěny.
Potrubí musí končit vnitřním a vnějším povrchem stěny.

Rozměr "M" nesmí být menší než 25 cm. Pokud je menší, pak není stěna vhodná pro instalaci
jednotky.
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Pokud je to nutné, zkraťte trubku na tloušťku stěny vhodnými nástroji, jak je zobrazeno níže:

Po přizpůsobení délky potrubí (6) přesné tloušťce stěny vložte vnější stěnovou část (4e) na
vnější stěnu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Vložte kruhovou část montážního dílu (4e) do stěny uvnitř trubky (6).
Pomocí vodováhy vycentrujte vnější montážní díl (4e) a vyznačte místa pro otvory na vnější
stěně, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Vyvrtejte otvory a zasuňte hmoždinky.
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Namontujte vnější montážní díl (4e) na vnější stěnu.

Namontujte vnější kryt (5) na vnější montážní díl (4e):
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2) ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Instalaci smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.
Ujistěte se, že el. napětí přívodu je v souladu s hodnotou uvedenou na štítku výrobku.
Zajistěte, aby hlavní elektrické napájení v instalační místnosti bylo před montáží elektrických
částí odpojeno.

Zasuňte středový kroužek vnitřního montážního dílu (4i) do trubky (6), jak je znázorněno na
obrázku výše.

S pomocí vodováhy vytvořte čtyři otvory pro upevnění vnitřního montážního dílu na stěnu
(4i).
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Zajistěte místo pro připojení kabeláže ve zvýrazněné oblasti na obrázku.

PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU VEDOUCÍHO VE STĚNĚ:
Vytáhněte svorkovnici z vnitřní části (4i) a uložte kabel ve vyhrazeném prostoru.
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PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH KABELŮ:
Zlomte plastové záslepky vyznačené na níže uvedených obrázcích.

Vyjměte svorkovnici a uložte kabely do vyhrazeného prostoru. Držák kabelů, upevněte
pomocí dodaných šroubů.

Namontujte vnitřní montážní díl (4i) ke stěně a proveďte elektrické připojení, jak je popsáno
v následujících odstavcích.
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2a) ZÁKLADNÍ VERZE – ENBRA ReVent 150 BASE

Bezpečně a správně připojte vodiče ke svorkovnici označené
jako "N" a "L".
PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO (DRÁTOVÉHO) SPÍNAČE
Ovládat zařízení je možné přepínači "ON / OFF" a "VOLBA
RYCHLOSTI" na boční části.
Pro ovládání výrobku zapuštěnými spínači je nutné, aby
byly během provozu na výrobku vždy nastaveny spínače na
1, jak je znázorněno na obrázku (Y).
Chcete-li produkt zapnout pomocí ovládacího panelu ve
stěně, zapojte spínač do série se svorkami "L" a "N", jak je
znázorněno na obr. (a).

K ovládání otáček prostřednictvím zapuštěného spínače připojte oba konce spínače k
svorkám "S1" a "S2".

14

2b) BEZDRÁTOVÉ VERZE – ENBRA ReVent 150 WIRELESS
Upozornění: Při instalaci více zařízení konfigurace MASTER-SLAVE nezapomeňte dodržet
minimální vzdálenost 3 metry a maximální vzdálenost 20 metrů a zároveň dosáhnout
optimální komunikace mezi jednotkami. Materiál stěn (jako jsou cihly, železobeton) může
mít vliv na maximální vzdálenost.

Správně a bezpečně připojte vodiče ke svorkovnici
označené jako "N" a "L".
Zapnutí a vypnutí lze provést dálkovým ovládáním. Chcete-li
ovládat výrobek se zapuštěným spínačem, je nutné, aby
během provozu byl spínač vždy v poloze 1, jak je
znázorněno na obrázku (Y).
Chcete-li výrobek zapnout pomocí přepínače ve zdi, připojte
spínač na "L" a "N", jak je znázorněno na obrázku (a).
Produkt může být připojen k domácí chytré síti pomocí
kontaktů pro zapnutí a vypnutí.
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3) ZÁVĚR MONTÁŽE
Po připojení opatrně srovnejte svorkovnici a kabely ve vyčleněném prostoru, vložte
keramický výměník tepla (7) se souvisejícími filtry (8) a umístěte jej uprostřed trubky (6), jak
je znázorněno na obrázku níže:

Upevněte ventilační jednotku (3), klapku (2) a estetický vnitřní kryt (1) na vnitřní montážní díl
(4i) s umístěním všech spínačů vlevo nahoře.
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ÚDRŽBA
Veškeré údržbové práce smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby vždy vypněte napájení.

Jakmile je produkt nainstalován, musí mít součásti umístěné přesně tak, jak je znázorněno na
obrázku výše.

1) INDIKACE ÚDRŽBY
Doporučujeme čistit filtry (8) a keramický výměník (7) každé 3 měsíce.
Doporučujeme filtry měnit každé 2 roky. Náhradní filtr můžete zakoupit u prodejce.

1a) ZÁKLADNÍ VERZE – ENBRA ReVent 150 BASE
Funkce alarmu pro čištění / výměnu filtrů není součástí této verze.

1b) BEZDRÁTOVÉ VERZE – ENBRA ReVent 150 WIRELESS
Po každých 2 000 hodinách provozu zařízení přestane pracovat a rozsvítí se červená
kontrolka umístěná vpravo dole.
Vyčistěte filtry a keramický výměník, jak je uvedeno v odstavci. V případě potřeby
filtry vyměňte.
Po vyčištění (nebo výměně) filtrů musí být proveden reset čítače čištění pomocí
dálkového ovladače (viz str. 27) „RESET ALARMU PO VYČIŠTĚNÍ FILTRU“.
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2) FILTRY - VÝMĚNA ČIŠTĚNÍ
Vyjměte hlavní jednotku (1 + 2 + 3) ze zdi pomocí plochého šroubováku pohybem háčku
umístěného ve spodní části produktu uprostřed, jak je znázorněno na níže uvedených
obrázcích.

Jakmile je jednotka odpojena od montážního dílu na stěnu (4i), vytáhněte ji rukama tak, jak
je znázorněno na následujícím obrázku:
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Vytahujte keramický výměník tepla společně s filtry (8 + 7 + 8) tak, že vytáhnete správné
poutko směrem k sobě, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Vyjměte filtry (8) a vyčistěte je pomocí vysavače nebo je umyjte. Před opětovným
namontováním na jednotku se ujistěte, že jsou filtry úplně suché.
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Po opotřebení filtrů (8) je třeba vyměnit (zhruba po 2 letech).

Během čištění / výměny filtrů (8) odstraňte zbytky nečistot v keramickém výměníku tepla
pomocí vysavače. Keramický výměník nikdy nečistěte vodou!

Po dokončení čištění je nutno opět namontovat filtry (8) na jejich místo na výměníku tepla
(7), jak je znázorněno na následujícím obrázku:
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3) ČIŠTĚNÍ KRYTŮ
Uchopte hlavní skupinu jednotek (1 + 2 + 3) a sejměte estetický kryt (1) nejprve vytažením
horních háků a pak dolních. Pozn.: vnitřní kryt je dodáván v hladkém provedení.

Chcete-li odstranit žaluzii z hlavní jednotky (3), použijte plochý šroubovák na háček.

Vyčistěte veškeré nečistoty a zbytky prachu na uzávěru suchým hadříkem (2).
Vyčistěte lopatky ventilátoru hlavní jednotky suchou látkou (3)

4) MONTÁŽ PO ČISTĚNÍ
Znovu namontujte hl. jednotku (3) žaluzii (2) a vnitřní kryt (1) na montážní díl na stěně (4i).
UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou čištěny různé jednotky současně, znovu montujte každou hlavní
jednotku do umístění, ze kterého byly odstraněny, aby se předešlo problémům s komunikací
mezi jednotkou Master a Slave.
U bezdrátové verze (WIRELESS) musí být proveden reset čítače čištění pomocí dálkového
ovladače (viz str. 27) „RESET ALARMU PO VYČIŠTĚNÍ FILTRU“.
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PROVOZNÍ POKYNY
ZÁKLADNÍ VERZE – ENBRA ReVent 150 BASE

Výběr rychlosti (1/2)
Hlavní vypínač ON / OFF (0/1)

1) Zapnutí
Po dokončení instalace kvalifikovaným personálem lze výrobek zapnout nastavením
přepínače "0/1" umístěného na boční straně jednotky.
Ujistěte se, že kontrolka svítí.
Po spuštění produkt začne pracovat 70 sekund v režimu sání a 70 sekund v režimu odsávání.
2) Nastavení rychlosti
Přívod vzduchu je možné zvýšit nebo snížit pomocí přepínače "1/2" umístěného na straně
výrobku.
- Zvolte rychlost 1 pro tišší větrání (poloviční výkon).
- Zvolte rychlost 2 pro rychlejší větrání (plný max. výkon).
Pokyny pro dálkové ovladače na stěnu se shodují s instrukcemi na výrobku výše.
3) Vypnutí
Nastavte na "0" přepínač "0/1" umístěný na straně produktu.

PROBLÉMY
Pokud se produkt nezapne, nebo v případě problémů s funkcí, jako je například podivný hluk,
vypněte výrobek hlavním vypínačem nastavením na "0", umístěným na boční straně
produktu. Bez prodlení kontaktujte prodejce a požádejte o pomoc.
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BEZDRÁTOVÉ VERZE – ENBRA ReVent 150 WIRELESS

Hlavní vypínač ON / OFF (0/1)

V případě jedné jednotky zapněte výrobek přepínačem "0/1" a nastavte funkci dálkovým
ovladačem tak, aby byl produkt aktivován.

UPOZORNĚNÍ:
Při prvním spuštěním do provozu provede přístroj automatickou kalibraci hygrostatu.
Je možné, že během tohoto kroku produkt poběží v režimu "EXTRAKCE", aby se vlhkost
prostředí dostala na požadovanou úroveň pro automatickou kalibraci.

PROBLÉMY
Pokud se produkt nezapne, nebo v případě problémů s funkcí, jako je například podivný hluk,
vypněte výrobek hlavním vypínačem nastavením na "0", umístěným na boční straně
produktu. Bez prodlení kontaktujte prodejce a požádejte o pomoc.
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BEZDRÁTOVÁ VARIANTA WIRELESS
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PŘENOSNÝ DÁLKOVÝ RUČNÍ OVLADAČ

Před prvním použitím vysuňte ochrannou fólii
baterie (viz obrázek).

FUNKCE

S

Režim spánku

A

Automatický režim

V5

H3

V

Volba rychlosti ventilátoru

V4

H2

V3

H1

H
F

S

Volba nastavení max. vlhkosti

V2

Volba směru proudění vzduchu

V1

I

Nasávání vzduchu

E

Vyfukování (extrakce) vzduchu

F1

F2

I

E

VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Po určité době používání je potřeba vyměnit baterii dálkového
ovladače.
Baterie musí být vyměněna, pokud jednotka neodpovídá na příkazy
dálkového ovladače.
Typ použité baterie je CR2025 - 3V.
Podle obrázku stiskněte páčku na vnitřní straně dálkového ovladače
(1) a držák baterií vyjměte tak, že ho zatáhnete směrem k sobě (2).
Po vyjmutí staré baterie ji odevzdejte do příslušného sběrného místa
v souladu s nařízením dané země.
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A

KONFIGURACE BEZDRÁTOVÝCH JEDNOTEK
Postup konfigurace bezdrátové jednotky:
- Zapněte jednotku pomocí přepínače "0/1".
- Červená a bílá dioda (AH a AF na panelu) začne přerušovaně blikat. To znamená, že
produkt čeká na osmimístný kód, který je nezbytný k vytvoření jedinečné sítě.
- Zadejte Vámi zvolený kód sestávající se z 8 znaků pomocí následujících tlačítek:
Dálkový ovladač:

V5

S

H3

A

I

E

- Je-li osmimístný kód zadán správně, rozbliká se červená dioda, zatímco bílá zůstane
vypnutá.
Upozornění: Zadání 8 stejných znaků není povoleno. Zvolenou sekvenci zapište do seznamu
na konci návodu. Sekvenci použijte pro konfiguraci všech ostatních jednotek ve stejné síti.
Zatímco červené světlo bliká, je nutné nastavit jednotku jako:
MASTER* nebo
SLAVE proti MASTER ** nebo
SLAVE jako MASTER ***:
- Chcete-li konfigurovat produkt jako MASTER, stiskněte dvakrát tlačítko (S).
- Chcete-li produkt nakonfigurovat jako SLAVE proti MASTER, stiskněte dvakrát tlačítko (E).
- Chcete-li produkt nakonfigurovat jako SLAVE jako MASTER, stiskněte dvakrát tlačítko (I).
Pokud bílá dioda zabliká dvakrát a poté se vypne, produkt byl správně nakonfigurován.
V případě nesprávného nastavení je možné použít funkci RESET (popsané v samostatné části)
a obnovit tak výchozí tovární nastavení.
Vysvětlivky:
* MASTER: produkt řídí všechny ostatní jednotky v pořadí a je jediný, který lze ovládat
pomocí dálkového ovládání.
** SLAVE proti MASTER: produkt je zcela řízen jednotkou Master. Během režimu
Automatický bude tento výrobek pracovat v opačném směru jako Master, a proto bude
nasávat vzduch, zatímco Master bude pracovat na odsávání a naopak.

*** SLAVE jako MASTER: produkt je zcela řízen jednotkou Master. Během režimu
Automatický bude tento výrobek pracovat ve stejném směru jako Master, a proto bude
nasávat vzduch, když nasává Master a naopak.
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POPIS FUNKCÍ
S – Režim spánku
Zařízení se uvede do chodu (extrakce na max. otáčky) pouze po překročení limitu vlhkosti.
(Vhodné např. při delším opuštění budovy)
A – Automatický režim
Použitím automatického režimu mění produkt režim po 70 sekundách při středních otáčkách.
Stisknutím tlačítka "AUTO" provede produkt kontrolu aktivních čidel (noční funkce, vlhkost),
a v případě, že vlhkost přesahuje nastavený limit, začne jednotka vyfukovat vzduch při
maximální rychlosti ven z místnosti až do obnovení hodnot (tzn. až do snížení vlhkosti pod
nastavený limit).
Produkt je vybaven senzorem setmění (noční funkce). Při snížení intenzity světla sníží
jednotka otáčky na minimální rychlost, aby se snížil hluk (noční provoz).
Manuální režim
Do manuálního režimu lze jednotku přepnout stisknutím některého z tlačítek „V“ (V1 – V5).
V manuálním režimu se zpřístupní funkce tlačítek “V”, “H”, “I”, “E”, “F1” a “F2” a čidla
osvětlení a vlhkosti se deaktivují.
H – Volba vlhkosti
Limity relativní vlhkosti:
1 – 40%
2 – 55% (tovární nastavení)
3 – 70%

RESET ALARMU PO VYČIŠTĚNÍ FILTRU
Po 2000 hodinách provozu zařízení přestane pracovat a rozsvítí se červené světlo v pravém
dolním rohu. Vyčistěte filtry podle pokynů v manuálu.
Chcete-li vynulovat počitadlo hodin, stiskněte na dálkovém ovladači sekvenci tlačítek:
H1 - H1 - H2 - H2 - H3 - H3

RESET ZAŘÍZENÍ
Po každém zapnutí (kromě prvního) se rozsvítí červená dioda (AC) po dobu 10 sekund. Pokud
během tohoto období stisknete 5krát tlačítko (S) zůstane dioda svítit až do vypnutí přístroje
pomocí přepínače 0/1. Po tomto kroku bude produkt resetován.

ZDE SI ZAPIŠTE NASTAVENÝ KÓD:
ZNAK 1

ZNAK 2

ZNAK 3

ZNAK 4

ZNAK 5
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ZNAK 6

ZNAK 7

ZNAK 8

ENBRA, a.s.
Brno - centrála společnosti

Vintrovna 404, Popůvky u Brna

533 03 99 03

enbra@enbra.cz

Pobočka Praha

Leknínová 3167/4, Praha

533 03 99 03

praha@enbra.cz

Pobočka Plzeň

Sluneční 1196/2c, Plzeň

533 03 99 03

plzen@enbra.cz

Pobočka Pardubice

Fáblovka 406, Pardubice

533 03 99 03

pardubice@enbra.cz

Pobočka České Budějovice

Nemanická 1266, České Budějovice

533 03 99 03

ceskebudejovice@enbra.cz

Pobočka Bohumín

Československé armády 360, Bohumín

533 03 99 03

enbra@enbra.cz

Pobočka Olomouc

Vejdovského 1179/6a, Olomouc

533 03 99 03

olomouc@enbra.cz

(zde centrální sklad)
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