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1. MONTAŻ ELEKTRYCZNY
Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wyspecjalizowanych pracowników, posiadających 

niezbędne kwalifikacje. Podczas instalowania powinny zostać spełnione niżej określone wymogi.

Zaleca się prowadzenie przewodów sterowniczych oddzielnie od przewodów 
zasilających, w odległości nie mniejszej niż 20 cm. 

1.1. Podłączenie zasilania elektrycznego 

Urządzenie wentylacyjne wymaga zasilania prądem zmiennym 230V AC, 50 Hz. W tym celu potrzebne 
będzie uziemione gniazdko o odpowiedniej mocy (zob. schemat połączeń). Wymagany typ kabla zasilającego 
określony został na schemacie elektrycznym. 

Zasilanie urządzenia należy podłączyć do stałej instalacji elektrycznej,  
sztywnym kablem, z obwodu zabezpieczonego 10A wyłącznikiem automatycznym o  
maksymalnym prądzie upływu 30mA. 

Przed podłączeniem urządzenia wentylacyjnego do zasilania elektrycznego 
należy sprawdzić, czy instalacja uziemienia spełnia wymagania bezpieczeństwa 
określone w przepisach elektrycznych.

1.2.  Montaż panelu sterowniczego 

1. Panel sterowniczy należy zainstalować w pomieszczeniu spełniającym następujące wymagania: 
• temperatura otoczenia: od 00C do 400C;
• wilgotność względna: od 20% do 80%;
• w miejscu przewidzianym na zamocowanie panelu zapewnić osłonę przed ewentualnymi kroplami 
  wody spadającym z góry  (IP X2).

2. Montaż panelu na wysokości co najmniej 0,6 m od poziomu podłogi. 
3. Wyprowadzenie kabli połączeniowych poprzez otwór w tylnej ściance panelu (zob. rys. 1.2).
4. Zamocowanie panelu na śruby po uprzednim wywierceniu dwóch otworów w ściance nośnej.

     Rys. 1.2 
Podłączenie panelu sterowniczego 

Długość kabla łączącego panel sterowniczy z urządzeniem wentylacyjnym nie 
powinna przekraczać 20 m. Wymagany typ kabla zasilającego określony został 
na schemacie elektrycznym.

Montaż elektryczny
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1.3. Podłączenie do okapu kuchennego 
Urządzenia wentylacyjne KOMFOVENT DOMEKT REGO 200VE mogą być podłączane do okapu kuchennego 

(na schemacie funkcjonalnym posiadają oznaczenie KH). Po przeciągnięciu kabla łączeniowego przez uszczelkę 
gumową (w ściance) końcówki kabla należy połączyć do zacisków w skrzynce łączeniowej J11 (zob. rys. 1.3).

Podłączenie złącza należy wykonać ściśle według numeracji przewodów na 
schemacie elektrycznym lub odpowiednich oznaczeń (zob. schemat połączeń). 

Podczas rozłączania poszczególnych sekcji urządzenia nie wolno ciągnąć za 
przewody lub kable! 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wewnątrz urządzenia wentylacyjnego 
należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i czy przewód zasilający został 
wyjęty z gniazdka.

Rys. 1.3
Podłączenie do okapu kuchennego

1.4. Połączenie  styków sterowniczych 
Do urządzeń wentylacyjnych wyposażonych w sterownik C4 może zostać podłączone dodatkowe urządzenie 

sterujące (wyłącznik, czujnik, nastawnik czasowy, przycisk sterowniczy itp.). W tym celu z urządzenia wentylacyjnego 
należy wyprowadzić kabel zewnętrzny (zob. rys. 1.4). Możliwości podłączenia zostały szczegółowo przedstawione w 
rozdziale 2.6.  

Rys. 1.4 
Podłączenie dodatkowego urządzenia sterującego
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2. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

2.1. Sterowanie urządzeniem wentylacyjnym 

Panel sterowniczy (zob. rys. 2.1) przeznaczony jest do zdalnego sterowania obsługą urządzenia wentylacyj-
nego i powinien zostać zamontowany w miejscu wygodnym dla użytkownika. Panel posiada kontrolki świetlne 
(diody) przeznaczone do sygnalizowania aktualnego trybu pracy urządzenia, oraz przyciski umożliwiające regu-
lowanie intensywności wentylacji i wybór trybu roboczego.  

Rys. 2.1 
Widok panelu sterowniczego C4

1.  Praca wymiennika ciepła / sygnalizacja usterki 
2.     Praca elektrycznej nagrzewnicy powietrza / sygnalizacja usterki 
3.     Przełącznik trybu „lato” / „zima”
4.     Przełącznik wyboru intensywności wentylacji 

2.2. Wskaźniki świetlne na panelu sterowniczym 

Symbol
wskaźnika Sposób sygnalizacji Opis

 świeci odzysk ciepła

 miga usterka odzyku ciepła  

 świeci praca nagrzewnicy powietrza

 miga 3 razy na sekundę usterka funkcji grzewczej

miga 8 razy na sekundę usterka czujnika temperatury

migają kolejno raz na sekundę konieczność wykonania serwisu technicznego

Szczegółowe informacje dotyczące występujących usterek i ich usuwania 
znajdują się w rozdziale 2.9. 

1 2

3

4

+

Instrukcja obsługi
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2.3. Nastawa intensywności wentylacji

Urządzenie wentylacyjne oferuje trzy poziomy intensywności wentylacji, nastawiane za pomocą przełącznika 
(4) na panelu sterowniczym: 

 – minimalny;        – normalny;   – maksymalny.

Normalny (drugi z kolei) poziom pracy wentylatora powietrza nawiewanego , oraz wentylatora  

powietrza usuwanego na zewnątrz  należy ustalić zgodnie z projektem instalacji wentylacyjnej opracowanym 
dla konkretnego pomieszczenia. Zwiększenie lub zmniejszenie wydajności wentylatora. Wentylatory AC umożliwiają 
zmianę prędkości obrotowej w górę lub w dół o kolejny stopień, a wentylatory EC płynnie, w zakresie od 20 do 100%. 
Wymagany poziom wentylacji można ustawić za pomocą potencjometrów na ściance skrzynki z automatyką, wewnątrz 
urządzenia. 

Rys. 2.3
Potencjometry wyboru prędkości obrotowej wentylatora 

W tabeli poniżej przedstawiono możliwą konfigurację potencjometrów dla poszczególnych typów  
wentylatorów. 

Ustawienie
Wentylator AC Wentylator EC 

Oznaczenie Napięcie, V Wydajność, %

h III 170 maks. 100

nastawa fabryczna II 150   60

i I 120    min. 20
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2.4. Nastawa temperatury 

Wymaganą temperaturę powietrza nawiewanego należy ustawić za pomocą śrubokrętu, odpowiednio 
skręcając potencjometr w przedniej ściance skrzynki z automatyką, która znajduje się wewnątrz urządzenia: 

Rys. 2.4
Potencjometr nastawczy temperatury powietrza

2.5. Tryb “ZIMA”/ „LATO”

Przełącznik (3) panelu sterowniczego pozwala wybrać tryb pracy urządzenia wentylacyjnego: 

 – „LATO“: zablokowanie funkcji nagrzewnicy powietrza; 

 – „ZIMA“: elektryczna nagrzewnica powietrza jest odblokowana.

Uwaga: Jeśli temperatura zewnętrzna jest  zbliżona do temperatury nastawy (15 ... 300C), wybór trybu „LATO” 
pozwala zaoszczędzić energię elektryczną. 

2.6. Funkcja “OVR”

Funkcja “OVR” (Override) umożliwia zdalne obsługiwanie urządzenia sterowniczego za pomocą urządzenia 
zewnętrznego. Po włączeniu tej funkcji bieżący tryb pracy jest ignorowany i urządzenie wentylacyjne będzie 
pracowało z intensywnością nastawioną za pomocą urządzenia zewnętrznego.  

Możliwe zastosowania funkcji “OVR”:

• Utrzymanie na wymaganym poziomie CO2 w pomieszczeniu – poprzez zainstalowanie dodatkowego czujnika 
CO2 (wyposażonego w przekaźnik): po przekroczeniu określonego poziomu dwutlenku węgla w pomieszczeniu 
urządzenie wentylacyjne będzie pracowało z maksymalną wydajnością do czasu przewietrzenia pomieszczenia, 
po czym powróci do poprzednio nastawionego poziomu wentylacji. 

• Utrzymanie na wymaganym poziomie wilgotności względnej w pomieszczeniu – po zwarciu  styków  w 
czujniku wilgotności względnej (wyposażonym w przekaźnik) nastąpi automatyczne przełączenie wentylacji 
na maksymalną lub wcześniej zadaną intensywność, tak by utrzymać wymagany przez użytkownika poziom 
wilgotności w pomieszczeniu

• Wentylacja wg potrzeb – po podłączeniu czujnika ruchu do  styków  sterowniczych, poziom wentylacji  
regulowany jest stosownie do aktualnych potrzeb, np. po wejściu do pomieszczenia osób przewietrzanie będzie  
realizowane zgodnie z nastawą określoną dla funkcji „OVR”, a po ich wyjściu urządzenie wentylacyjne powróci do 
pierwotnie zadanego, np. minimalnego poziomu wentylacji. 

• Wentylacja z dodatkowym wyciągiem powietrza – podłączenie dodatkowego urządzenia wyciągowego, 
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np. okapu kuchennego, lub odprowadzenia powietrza bez oddzielnego wentylatora – w tym przypadku  
odprowadzanie powietrza na zewnątrz zapewnia samo urządzenie wentylacyjne. Po włączeniu tej funkcji  
wentylator powietrza nawiewanego i usuwanego pracuje z maksymalną wydajnością.  

• Wyrównywanie podciśnienia – funkcja przeznaczona dla instalacji, w których powietrze odprowadzane 
jest za pomocą oddzielnego wentylatora wyciągowego. W tym przypadku może być stosowany oddzielny styk  
sterowniczy, uruchamiający funkcję „OVR”. Po jej włączeniu wentylatory nawiewowe zaczynają pracować z 
maksymalną wydajnością, a wentylatory powietrza wywiewanego wyłączają się. 

Uwaga: Aby działanie tej funkcji było możliwe, tzn. aby w trybie „OVR” umożliwić zatrzymanie pracy  
wentylatorów powietrza wywiewanego, łącznik zwierający nr 4  w skrzynce automatycznej powinien być  
ustawiony w pozycji „ON” (rys. 2.8). 

2.7.  Włączanie funkcji “OVR”

Funkcję „OVR“ można włączać na dwa sposoby: 
1. Za pomocą urządzenia zewnętrznego. Sposób podłączenia przedstawiono w rozdziale 1.4. Po połączeniu 

(zwarciu)  styków  FC (zob. schemat połączeń) urządzenie wentylacyjne pracuje w wybranym trybie „OVR“ (zob. 
rozdz. 2.6.). Rozwarcie  styków przywraca poprzedni tryb pracy urządzenia.  

2. Za pomocą panelu sterowniczego. W tym przypadku podłączenie do dodatkowego urządzenia sterującego 
nie jest potrzebne, a urządzenie wentylacyjne będzie pracowało w zadanym trybie „OVR” przez czas określony 
przez wewnętrzny regulator czasowy. 

Procedura włączania funkcji „OVR“: 
•  Włączyć maksymalny poziom intensywności wentylacji za pomocą przełącznika (4) (rys. 2.1.) (urządzenie 

powinno wcześniej pracować w minimalną lub normalną intensywnością wentylacji). 
•  Po ustawieniu maksymalnego poziomu, w ciągu 5 sekund włączyć i wyłączyć odpowiednią ilość razy 

przełącznik trybu „LATO”/”ZIMA” (3), tak by nastawić żądany czas pracy urządzenia w funkcji „OVR”: 

1 raz 2 razy 3 razy

Nastawa 30 min. Nastawa 60 min. Nastawa 90 min.

•  Po aktywowaniu regulatora czasowego ustawić poziom wentylacji, z jakim urządzenie powinno pracować 
po wyłączeniu regulatora czasowego, tzn. po upływie czasu, w jakim będzie ono pracowało w trybie „OVR”. 

 Przykład. Aktywowanie funkcji „OVR“ na okres 1 godziny: 
2 razy

1 2 3
Uwaga: Aby wyłączyć działanie trybu „OVR” przed upływem czasu nastawionego przez regulator czasowy, 

należy powtórzyć opisane wyżej czynności (1) i (3), i pominąć czynność (2). 
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2.8.  Konfiguracja funkcji automatycznych 

Przełączniki (zob. rys. 2.8.) w skrzynce automatyki przeznaczone są do wyboru typu wymiennika ciepła,  
nagrzewnicy i wentylatora, oraz trybu funkcji „OVR”. Ustawienia uaktywniają się dopiero po wyłączeniu i  
ponownym włączeniu zasilania urządzenia. 

Przełącznik nr. WŁĄCZONY (ON) WYŁĄCZONY (OFF)

1 Obrotowy wymiennik ciepła Płytowy wymiennik ciepła

2 Nagrzewnica wodna Nagrzewnica elektryczna

3 Wentylatory EC Wentylatory AC 

4 Tryb „OVR” gdy wentylator wyciągowy jest wyłączony Zwykły tryb “OVR” 

Rys. 2.8
Przełączniki konfiguracji automatyki

2.9.  Diagnostyka i usuwanie usterek
Urządzenie nie działa: 
•  Sprawdzić, czy kabel zasilający jest włączony do gniazdka elektrycznego. 
• Sprawdzić wszystkie bezpieczniki w bloku automatyki. Bezpieczniki niesprawne wymienić na nowe, o  

identycznych parametrach elektrycznych (zob. schemat elektryczny urządzenia). 
Zbyt niski strumień powietrza: 
•  Sprawdzić nastawę poziomu intensywności wentylacji (zob. rozdział 2.3).
•  Sprawdzić stan filtrów powietrza. Filtry zabrudzone wymienić na nowe. 
•  Sprawdzić regulację anemostatów powietrza nawiewanego / wywiewanego z pomieszczenia. 
•  Sprawdzić, czy nie jest zatkana kratka wlotowa zewnętrznej czerpni powietrza. 
• Sprawdzić, kanały wentylacyjne pod względem uszkodzenia lub obecności ewentualnych przedmiotów 

obcych. 
Zbyt zimne powietrze nawiewane: 
• Sprawdzić nastawę temperatury (zob. rozdział 2.4.).
•  Sprawdzić, czy na panelu sterowniczym został wybrany tryb „ZIMA”. 
• Sprawdzić ewentualną sygnalizację usterek na panelu sterowniczym (zob. tabela 2.9.).
• Sprawdzić bezpiecznik F2 w skrzynce automatyki. 

W czasie pracy urządzenia kontrolki świetlne zapalają się lub pozostają 
wygaszone. Jeśli chociaż jedna kontrolka miga, urządzenie sygnalizuje usterkę. 
Zob. tabela 2.9 poniżej.
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wewnątrz urządzenia wentylacyjnego 
należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i czy przewód zasilający został 
wyjęty z gniazdka. 

Szczegółowy opis czynności serwisowych znajduje się w Instrukcji montażu i obsługi serwisowej urządzenia. 
Tabela 2.9

Usterki sygnalizowane na panelu sterowniczym, ich prawdopodobne 
przyczyny i sposób usunięcia. 

Sygnali-
zacja 

usterki

Typ 
urządzenia

Opis 
zabezpieczenia wyłączającego 

Prawdopodobna 
przyczyna usterki

Sposób 
usunięcia usterki

  
miga 3 
razy na 
sekundę  

urządzenie 
z obrotowym 
wymienni-
kiem ciepła

W przypadku braku sygnału z  
czujnika obrotu wirnika, jeśli 
urządzenie jest włączone na tryb 
„ZIMA”, nastąpi wyłączenie pracy 
po upływie 2 minut. W trybie „LATO” 
urządzenie będzie pracowało bez 
zmian. 

Zerwany pasek 
napędowy, usterka 
silnika napędzającego 
wirnik, lub usterka 
czujnika obrotu wirnika. 

Sprawdzić silnik napędowy i stan 
techniczny czujnika obrotu wirnika. 

urządzenie 
z płytowym 
wymienni-
kiem ciepła

Po aktywowaniu zabezpieczenia 
wymiennika cieplnego przed 
zamarzaniem i nie wyłączeniu 
zabezpieczenia w przeciągu 
10 minut, urządzenie przestaje 
pracować. 

Temperatura powi-
etrza przepływającego 
przez wymiennik 
ciepła spadła poniżej  
dopuszczalnej wartości 
granicznej. 

Sprawdzić stan techniczny klapy 
układu obejściowego i funkc-
jonowanie siłownika. Zaleca się  
zmniejszenie poziomu intensywności 
wentylacji. 

 

miga 3 
razy na 
sekundę

urządzenie z 
nagrzewnicą 
elektryczną

Urządzenie z nagrzewnicą 
elektryczną jest wyposażone w 
układ zabezpieczenia awaryjnego 
przed przegrzaniem, z zerowani-
em samoczynnym w przypadku 
temperatury 90oC, lub ręcznym w  
przypadku temperatury 120°C

Odłączenie nagrzewnicy 
ze względu na niski 
przepływ powietrza.

Po schłodzeniu się nagrzewnicy  
zabezpieczenie wyzeruje się au-
tomatycznie. Zaleca się zwiększenie  
poziomu intensywności wentylacji. 

Zadziałanie 
zabezpieczenia 
nagrzewnicy 
elektrycznej przed 
przegrzaniem.  

Możliwość wyzerowania zabezpiec-
zenia przed przegrzaniem za pomocą 
przycisku „RESET” (na nagrzewnicy), 
jednak dopiero po ustaleniu i wye-
liminowaniu przyczyny powodującej  
nadmierny wzrost temperatury. 

urządzenie z 
nagrzewnicą 
wodną

Jeśli w urządzeniu wyposażonym 
w nagrzewnicą wodną temperatura 
wody spadnie poniżej dozwolonego 
poziomu +9°C, urządzenie przestaje 
pracować. 

Usterka podgrzewania 
wody i podawania wody 
w instalacji grzewczej.  

Sprawdzić działanie pompy 
obiegowej i instalacji grzewczej. 
Sprawdzić funkcjonowanie układu 
regulującego położenie zaworu  
grzewczego. 

miga 8 
razy na 
sekundę

niezależnie 
od typu 
urządzenia

Jeśli temperatura powietrza nie 
mieści się w dopuszczalnym 
zakresie: +5°C …-+45°C, urządzenie 
przestaje pracować po upływie 10 
minut. Jeśli temperatura przekroczy 
dopuszczalne wielkości graniczne: 
-30°C...+75°C, urządzenie przestaje 
pracować natychmiast.

Powietrze napływające 
na urządzenie jest zbyt 
gorące lub zbyt zimne. 

Sprawdzić nastawioną temperaturę i 
tryb ZIMA/LATO. Sprawdzić 
funkcjonowanie wymiennika ciepła i 
nagrzewnicy. 

Nie podłączony lub  
uszkodzony czujnik 
temperatury powietrza 
nawiewanego. 

Sprawdzić podłączenie czujnika lub 
wymienić czujnik na nowy. 

+
migają 
raz na 
sekundę

niezależnie 
od typu 
urządzenia

Zależnie od intensywności 
eksploatacji urządzenia na 
panelu sterowniczym wyświetlony 
zostaje komunikat o wymaganym 
przeglądzie okresowym. 

---

Po odłączeniu od zasilania elektrycz-
nego należy przeprowadzić okresowy 
przegląd techniczny urządzenia, tj. 
sprawdzić czystość filtra powietrznego, 
oraz stan techniczny wymiennika ciepła, 
nagrzewnicy i wentylatorów. 
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