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tel. +48 (085) 676 10 72   fax +48 (085) 653 93 09 
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ  NIKOL 320  

 

 Typ wentylatorów ..................................................................................EBM G3G 140 AW05-12   

 Zasilanie .................................................................................................230V/50Hz  

 Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 150Pa) ..............................320 m
3
/h  

 Prędkość obrotowa wentylatorów ..........................................................2500 obr/min 

 Pobór mocy centrali ...............................................................................24 - 130 W 

 Max pobór prądu wentylatorów .............................................................0,5 A 

 Wymiary gabarytowe centralki...(wys. x szer. x gł.) .............................1160x590x560 mm 

 Materiał obudowy – spienione PVC gr. .................................................19mm 

 Izolacja termiczno-akustyczna : .............................................................pianka poliuretanowa 

 Uszczelnienie centrali ............................................................................silikonowe 

 Średnica króćców przyłączeniowych .....................................................160mm  

 Poziom ciśnienia akustycznego – na zewnątrz / w kanale wentylacyjnym (przy kratkach   

i anemostatach)  .....................................................................................37 dB / 35 dB 

 Masa .......................................................................................................70 kg 

 Efektywność rekuperatora ......................................................................< 96% 

 Filtry kl EU4 ..........................................................................................tkanina 

  

 

 
 

 

 
Sterownik elektroniczny z panelem sterującym: 

 

 4 tryby pracy (MIN, MAX- szybkie przewietrza-

nie, Kalendarz, Ulubione) 

 kalendarz tygodniowy 

 wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia, 

czerpni, nawiewu i wywiewu 

 ustawienie temperatury załączania bypass 

 ustawienie temperatury załączania GWC 

 dynamiczne wyliczenie sprawności odzysku ciepła 

 

 

 

 

 

 
 Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych w celu polepszenia parametrów urządzeń.  
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NIKOL 450  

 

 Typ wentylatorów ..................................................................................EBM G3G 160 AC50-01 

 Zasilanie .................................................................................................230V/50Hz 

 Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa) ..............................490 m
3
/h 

 Prędkość obrotowa .................................................................................2150 obr/min 

 Max pobór mocy centrali .......................................................................40 - 200 W 

 Max pobór prądu wentylatorów .............................................................0,8 A 

 Wymiary gabarytowe centralki...(wys. x szer. x gł.) .............................1160x590x560 mm 

 Materiał obudowy – spienione PCV gr. .................................................19mm 

 Izolacja termiczno-akustyczna : .............................................................pianka poliuretanowa 

 Uszczelnienie centrali - ..........................................................................silikonowe 

 Średnica króćców przyłączeniowych .....................................................200mm 

 Poziom ciśnienia akustycznego – na zewnątrz / w kanale wentylacyjnym (przy kratkach   

i anemostatach) ......................................................................................37 dB / 35 dB 

 Masa .......................................................................................................70 kg 

 Efektywność rekuperatorów ..................................................................< 96% 

 Filtry kl EU4 ..........................................................................................tkanina 

 

 
 

 
Sterownik elektroniczny z panelem sterującym: 

 

 4 tryby pracy (MIN, MAX- szybkie przewietrza-

nie, Kalendarz, Ulubione) 

 kalendarz tygodniowy 

 wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia, 

czerpni, nawiewu i wywiewu 

 ustawienie temperatury załączania bypass 

 ustawienie temperatury załączania GWC 

 dynamiczne wyliczenie sprawności odzysku ciepła 

 

 

 

 

 
 Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych w celu polepszenia parametrów urządzeń.  
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TRE-

ŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI! 
 

MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ NIKOL POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY 

PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĘ. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NIEWŁAŚCIWE 

DZIAŁANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ W PRZYPADKU NIEODPOWIEDNIEGO MON-

TAŻU LUB BŁĘDNIE WYKONANEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ PRZYŁĄCZONEJ DO 

CENTRALI 

 

1. Budowa 

 

 
 Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych w celu polepszenia parametrów urządzeń.  
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2. Dostawa, transport, przechowywanie. 

 

Centrale NIKOL dostarczane są zasadniczo w całości na miejsce montażu. Na życzenie zama-

wiającego mogą by również dostarczone w postaci oddzielnych sekcji lub bloków po kilka sekcji, 

zwłaszcza gdy chodzi o centrale o większych wymiarach i utrudnienia transportowe na miejscu mon-

tażu. 

Na czas transportu centrala lub jej sekcje składowe zabezpieczane są folią. Podczas transportu i 

rozładunku należy zwrócić uwagę na ich zamocowanie i ostrożne przenoszenie. Centrala powinna być 

układana w pozycji stojącej lub na tylnej ściance urządzenia. Bezpośrednio po rozładunku dostawy 

należy sprawdzić kompletność i stan zewnętrzny urządzenia. 

Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu lub składowania wykluczają ewen-

tualne roszczenia gwarancyjne pod adresem producenta. 

Składowanie central powinno się odbywać w pomieszczeniach zabezpieczających przed bezpo-

średnim 

działaniem opadów atmosferycznych, w temperaturze od -20°C do + 30°C, wilgotności względnej do 

80% przy temperaturze +20°C oraz wolnych od dostępu agresywnych pyłów, gazów i substancji che-

micznych działających korodująco na elementy central. 

Wraz z centralą dostarczana jest instrukcja obsługi oraz gwarancja. 

 

3. Montaż 
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 Rekuperator może być montowany zarówno w pozycji wiszącej jak i stojącej. W przypadku 

pozycji stojącej należy pamiętać o zachowaniu minimalnej wysokości od podłogi w celu poprawnego 

odprowadzenia skroplin. Niezależnie od sposobu montażu centrali należy pamiętać o zachowaniu kąta 

nachylenia centrali względem tylnej ścianki urządzenia.  

 

4. Podłączenie przewodów wentylacyjnych 
 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem ocieplonych połączeń elastycz-

nych. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń 

i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub. Kanały podłączone do centrali musza być 

podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z 

kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej.  

 

 

5. Podłączenie elektryczne 
 

Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i za-

bezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują nie-

zgodności, urządzenia nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy 

sprawdzić przekroje użytych przewodów. Podłączenie elektryczne dokonuje specjalista posiadający 

odpowiednie uprawnienia. 

 

6. Eksploatacja i konserwacja 
 

Zamontowanie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła poprawia jakość powietrza, daje 

oszczędności przy jego ogrzewaniu, a także eliminuje niedogodności wentylacji grawitacyjnej. Centra-

le wentylacyjne przeznaczone są do pracy ciągłej. Związana jest z tym konieczność dokonywania 

okresowych przeglądów elementów i podzespołów, które ulegają szybkiemu zanieczyszczeniu (filtry) 

- wymiana filtrów należy do obowiązków Użytkownika. 

 

Przed pierwszym uruchomieniem centrali należy zwrócić szczególną uwagę na drożność 

przewodów wentylacyjnych. Przewody powinny być czyste, pozbawione kurzu, gruzu oraz in-

nych nieczystości mogących uszkodzić wentylatory oraz wymiennik.  

 

Podczas prac remontowo/budowlanych, w których występuję duże zapylenie centrala wentylacyjna 

powinna być wyłączona. W tym przypadku należy odłączyć przewody wentylacyjne doprowadzone do 

centrali i zaślepić króćce centrali chroniąc ją przed dostaniem się nieczystości.  

 

W przypadku wyłączenia centrali na okres dłuższy niż 7dni należy zaślepić króćce centrali, oraz 

(zwłaszcza w okresie zimowym) przed ponownym załączeniem należy sprawdzić wymiennik czy nie 

uległ zaszronieniu/zawilgoceniu, jeżeli tak to należy podgrzać go za pomocą termowentylatora (max 

50°C) w celu usunięcia szronu, zaś zawilgocone silniki wysuszyć. 

 

Uwaga! 

Nigdy nie należy otwierać centrali wentylacyjnej podczas pracy wentylatorów! Należy odłą-

czyć zasilanie i poczekać do momentu zatrzymania pracy wentylatorów. Otwarcie drzwi podczas 

pracy silników grozi zassaniem nieczystości do wnętrza wymiennika prowadząc do jego uszko-

dzenia, lub uszkodzenia wentylatorów! 

 

Uwaga! 

Nigdy nie wyłączamy urządzenia. Niezależnie od warunków nasze mieszkanie zawsze potrzebuje 

wentylacji. Przy nowoczesnych systemach docieplania i doszczelniania domów pozbawienie mieszkania 

wentylacji to groźba jego zawilgocenia, powstawania grzyba i pleśni oraz występowania alergii u ludzi, 

szczególnie u dzieci. Zasady sztuki budowlanej nakazują, aby wymiana powietrza była ciągła.  

 



 7 

 

a. Filtry 
 

Centrale wyposażone są w 2 filtry przeciwpyłowe. Filtry przeznaczone są do użytku jednora-

zowego. Zabrudzenie filtra ogranicza jego przepustowość i prowadzi do obniżenia sprawności cen-

trali. Filtry należy wymieniać minimum dwa razy do roku w zależności od stopnia zabrudzenia. W 

trakcie wymiany centrala musi być wyłączona, aby uwolniony kurz nie dostał się do wnętrza urzą-

dzenia. Podczas wymiany filtra należy również wyczyścić sekcję filtracji. Centrale zawsze muszą 

pracować z zamontowanymi filtrami powietrza, w przeciwnym wypadku pobór mocy przez wenty-

latory może przekroczyć przyjęte wartości, co z kolei może doprowadzić do spalenia uzwojeń sil-

nika. W przypadku nie zastosowania się do w/w zaleceń producent nie odpowiada za powstałe 

uszkodzenia. 

 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do wymiany filtrów wyłączyć napięcie zasilające centralę. 

 

Wymiana filtrów: 

1. Odłączyć napięcie zasilające centralę wentylacyjną i odczekać aż zatrzymają się wenty-

latory 

2. Odczepić zapięcia drzwi centrali 

3. Wysunąć wzdłuż prowadnic filtr wraz z siatką zabezpieczającą 

4. Usunąć nieczystości zalegające w komorze filtrów 

 

Sprzedaż filtrów: 085 – 6761072 

 

b. Rekuperator spiralny-przeciwprądowy 

 

 
Obsługa wymiennika sprowadza się do sprawdzenia jego stanu technicznego i stopnia zabru-

dzenia lamel. W razie zanieczyszczenia wymiennika należy go wyjąć i spłukać w ciepłej wodzie z 

dodatkiem środków piorących. Przed ponownym zamontowaniem wymiennika trzeba poczekać do 

czasu aż ścieknie z niego woda. Przy eksploatacji wymiennika w temperaturach ujemnych, wy-

miennik przed ponownym uruchomieniem centrali musi być dokładnie wysuszony. Zaleca się wy-

konywanie konserwacji wymiennika w okresie letnim. 
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Konserwacja wymiennika: 

1. Odłączyć napięcie zasilające centralę wentylacyjną i odczekać aż zatrzymają się wenty-

latory 

2. Odczepić zapięcia drzwi centrali 

3. Wyjąć siłownik bypassu zgodnie z instrukcją 2.4 „Wyjmowanie siłownika do bypassu” 

4. Wysunąć wymiennik trzymając go za listwy w środkowej części wymiennika. 

5. Spłukać wymiennik ciepłą wodą (max 40°C) 

6. Przed ponownym zainstalowaniem wymiennika należy upewnić się, że jest on suchy. 

7. Zamontować siłownik bypassu zgodnie z instrukcją 2.4. „Zakładanie siłownika do by-

passu” 

8. Zamknąć zapięcia drzwi centrali 

 

Uwaga! Konserwację wymiennika należy przeprowadzać nie częściej niż raz na 3-5lat.  

 

 

c.   Zespół wentylatorów 

 
Wentylatory napędowe dobrane są dla optymalnych parametrów pracy centrali. To, że wytwa-

rzany przez wentylator strumień powietrza jest za mały, może być spowodowane między innymi 

zanieczyszczeniem filtra. W przypadku, gdy wentylator nie pracuje należy sprawdzić połączenia 

elektryczne. W przypadku uszkodzenia wentylatora prosimy o kontakt z serwisem. 

 

d.  Bypass 

 

 
 

Bypass służy do ominięcia wymiennika w okresie letnim, co zapobiega zbędnemu ogrzaniu 

powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Bypass uruchamia się automatycznie zgodnie z usta-

wieniami użytkownika.  
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Wyjmowanie siłownika do bypassu: 

 

1. Odłączyć napięcie zasilające centralę wentylacyjną i odczekać aż zatrzymają się wenty-

latory 

2. Odczepić zapięcia drzwi centrali 

3. Odpiąć przewód zasilający siłownik bypassu „A” 

4. Zdjąć magnes „C” z uchwytu „E” 

5. Przyłożyć magnes „C” do zamka blokady położenia siłownika „D” 

6. Zdjąć siłownik z uchwytu „B” 

7. Wysunąć siłownik z trzpienia klapy bypassu 

 

Uwaga! Nie zmieniać położenia klapy bypassu po zdjęciu siłownika. Ponowny montaż siłownika po-

winien być przeprowadzony w tej samej pozycji klapy bypassu jak przy jego demontażu.  

 

Zakładanie siłownika do bypassu: 

 

1. Przyłożyć magnes „C” do zamka blokady położenia siłownika „D” 

2. Wsunąć siłownik na trzpień bypassu 

3. Zatrzasnąć siłownik w uchwycie „B” 

4. Przekręcić element „E” w stronę ogranicznika „F” w kierunku skrajnego położenia kla-

py bypassu. Ważne aby klapa zamykająca bypass była w tym samym położeniu co 

przed demontażem.  

5. Przytrzymując pokrętło elementu „E” zdjąć magnes „C” z zamka blokady „D” 

6. Założyć przewód zasilający „A” 

 

7.  Sterowanie 
 

Sterownik elektroniczny z panelem sterującym: 

 

- 4 tryby pracy (MIN, MAX- szybkie przewietrzanie, Kalendarz, Ulubione) 

- kalendarz 7 dniowy 4 strefowy z możliwością ustawiania wydatków wentylatora nawiewu i 

wywiewu w każdej strefie oddzielnie. 

- wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia, czerpni, nawiewu i wywiewu 

- ustawienie temperatury załączania bypass 

- ustawienie temperatury załączania GWC 

- dynamiczne wyliczenie sprawności odzysku ciepła 
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Uwaga! Temperatury wskazywane przez sterownik są temperaturami mierzonymi w komorach reku-

peratora i tak: 

 Tz – temperatura mierzona w komorze czerpni 

 Tn – temperatura mierzona w komorze nawiewu do pomieszczeń 

 Tw – temperatura mierzona w komorze wywiewu z pomieszczeń 

To temperatura mierzona w miejscu umieszczenia panelu sterującego. 
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UWAGA! Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C nawiew nie może być większy od wywiewu. 

Grozi to uszkodzeniem centrali wentylacyjnej. W takich przypadkach producent nie odpowiada za 

szkody spowodowane błędną regulacją centrali wentylacyjnej. 

 

8.  Odprowadzenie skroplin  
  

Na wkręconą końcówkę w dolnej części centrali nałożyć przewód igielitowy min. Ø12. Skro-

pliny odprowadzić do kanalizacji za pomocą syfonu.  

 

 
 

 

 UWAGA! Jeżeli syfon z odprowadzeniem skroplin są narażone na temperatury poniżej 0°C należy je 

dokładnie zaizolować termicznie.  

* w przypadku pojawienia się skroplin w prawej komorze należy je odprowadzić postępując zgodnie z 

pkt. 8. 

 

 

9. Instrukcja BHP 
 

1. Podłączenie i rozruch centrali powinien się odbywać w warunkach odpowiadających obowiązują-

cym przepisom BHP.  

2. Zabrania się wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych bez uprzedniego wyłączenia 

zasilania elektrycznego centrali.  

3. Praca centrali przy zdjętej osłonie jest zabroniona. 

 

 

10.  Informacje 
 

We wszystkich sprawach dotyczących gwarancji na centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła NI-

KOL prosimy o kontakt z dealerem, u którego zakupiliście Państwo centrale. 
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Połączenia elektryczne



 

 

KARTA GWARANCYJNA 

Produkt: centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła  

 
 

 

 

Szanowny Kliencie! 

 

Dziękujemy za zakup centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła NIKOL. 

Informujemy, że na zakupiony przez Państwa produkt udzielana jest 24 miesięczna gwarancja liczona od daty zakupu. W 

ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszystkie usterki pod warunkiem, że spowodowane zostały 

wadami produkcyjnymi bądź technicznymi produktu oraz gdy urządzenie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z 

wymogami zawartymi w instrukcji obsługi. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji podanymi 

na odwrotnej stronie Karty Gwarancyjnej. 

 

Niniejsza gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodnością towaru z umową. 

 

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA 

Data sprzedaży produktu 

(czytelnie Dzień-Miesiąc-Rok) 
 

Nazwa produktu CENTRALA WENTYLACYJNA 

Model produktu  

Numer seryjny  

Typ i model silnika  

Pieczęć i podpis sprzedawcy 

 

Uwaga: bez wypełnienia powyższych punktów karta gwarancyjna jest nieważna! 

 

*) Właściciel sprzętu zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji jest zobowiązany do podania danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust.1 

pkt.3 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.07.1997 z późn.zm. 

 

 

 

 

 

 

GWARANT 

ELMECH Jan Nikołajuk 
ul. Wysockiego 67/1  15-168 Białystok 

tel. +48 (085) 676 10 72   fax +48 (085) 653 93 09 

 http://www.elmech-nikol.pl   biuro@elmech-nikol.pl 
 

 

 

 

http://www.elmech-nikol.pl/
mailto:biuro@elmech-nikol.pl
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Warunki gwarancji - produkty Nikol 
 

1. Firma Elmech zwana dalej gwarantem udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia w okresie objętym gwaran-

cją. 

2. Gwarant udziela gwarancji, że zakupiony przez Państwa produkt marki Nikol jest wolny od wad materiałowych i 

fabrycznych oraz spełnia parametry techniczne określone dla danego typu produktu. 

3. Niniejsza karta gwarancyjna wraz z reklamowanym produktem jest dowodem przysługującej gwarancji.  

W przypadku, gdy wpisane na karcie dane są nieczytelne, niepełne lub zatarte, gwarant może dodatkowo żądać okaza-

nia paragonu lub faktury zakupu przy rozpatrywaniu zgłoszenia reklamacyjnego. 

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupionych urządzeń, w których uszkodzenia powstały na skutek: 

 niewłaściwej lub niestarannej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub na skutek niewiedzy 

użytkownika, 

 mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego wskutek niewłaściwego przechowywania, transportu lub nie 

wykonania przewidzianych zabiegów konserwacyjnych, 

 mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego w wyniku przeciążenia i wywołanych nim wad, 

 naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji, 

 napraw dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione, 

 czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych przez użytkownika w wyniku których wada powstała, 

 działania siły wyższej (ulewa, pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.), 

 używania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania materiałów eksploatacyjnych nie przeznaczonych 

do używania z danym produktem, 

 stosowania zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia zasilającego odbiegającego od specyfikacji technicznej 

produktu, 

 zanieczyszczenia wymiennika i/lub wentylatorów spowodowane brakiem lub niewłaściwą konserwacją centrali 

5. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte: czynności związane z montażem, uruchomieniem, konserwacją, prze-

widziane w instrukcji obsługi, do wykonania, których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa użytkownika do domagania się zwrotu utraconych zysków bądź 

szkód spowodowanych wadliwym działaniem urządzenia oraz kosztów demontażu urządzenia. 

7. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może rzecz naprawić poprzez: naprawę bądź wymianę 

części uszkodzonej, lub wymianę całej rzeczy. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej, przedłu-

żona o czas usuwania wady przez gwaranta. W razie wymiany artykułu lub jego części na nowe bądź ich naprawy w 

ramach gwarancji, gwarancja biegnie na nowo w odniesieniu odpowiednio do artykułu lub jego części. 

8. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia. 

9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Gwarant zobowiązuje się do naprawy urządzenia lub jego uszkodzo-

nej części w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia do sprzedawcy. Jeśli usunięcie wady, z powodu jej skomplikowa-

nia wymaga znacznego nakładu pracy lub wymaga zamówienia części zamiennych z zagranicy, termin ten ulega sto-

sownemu przedłużeniu, przy czym gwarant dołoży należytej staranności, aby usunąć wadę,     w możliwie najkrót-

szym terminie, nieprzekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

10. Gwarant określa szczegółowe zasady gwarancji w Karcie Gwarancyjnej. Pod niniejszymi warunkami kupujący składa 

podpis, który świadczy, o zaakceptowaniu postanowień, co skutkuje zawarciem umowy przez strony. 

11. W razie sprzedaży rzeczy w okresie trwania umowy gwarancyjnej uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na 

nabywcę. 

12. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 

 stwierdzenia samowolnych wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osobę nieuprawnio-

ną, 

 stwierdzenie przez Gwaranta lub Sprzedawcę dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych bądź regulacji  

nie przewidzianych w instrukcji obsługi, 

 użytkowania rzeczy od momentu gdy uszkodzenie stało się widoczne. 

 gdy stosunek wywiew/nawiew w okresie gdy temp. zewnętrzna wynosiła mniej niż 0°C wynosił <1 

 centrala wentylacyjna musi pracować stale. W przypadku wyłączenia centrali na pewien okres (zwłaszcza w 

okresie zimowym) przed ponownym załączeniem należy sprawdzić: 

- wymiennik czy nie uległ zaszronieniu, jeżeli tak to należy podgrzać go za pomocą termowentylatora w celu 

usunięcia szronu, zaś zawilgocone silniki wysuszyć. 

Nie zastosowanie się do w/w instrukcji spowoduje uszkodzenie centrali i utratę gwarancji. 

 

Postępowanie reklamacyjne: 

1. W przypadku reklamacji użytkownik ma obowiązek dostarczenia wadliwego urządzenia do miejsca jego zakupu. 

2. Reklamujący zobowiązuje się dostarczyć sprzedawcy czyste i kompletne urządzenie wraz z krótkim opisem stwier-

dzonych wad. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

DEKLARATION OF CONFORMITY 

 

 

Producent:     ELMECH Jan Nikołajuk 
(manufacturer’s name) 

 

Adres:       ul. Wysokiego 67/1 

(address)     15-168 Białystok 

             

Niniejszym deklaruję, że wyrób:  Centrala wentylacyjna  

 

Typ wyrobu: NIKOL   
(type) 

 

jest zgodny z dokumentacją techniczną oraz dyrektywami europejskimi: 
 (Is in conformity with the Technical Documentation and the European Directive) 

 

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE + 93/68/EWG 

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC2004/108/WE + 93/68/EWG 

 

Spełnienie wymagań wymienionych poniżej norm potwierdza zgodność wymienionego wyrobu  

z postanowieniami wyżej wymienionych dyrektyw europejskich: 
(Full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the provision  

of the above-mentioned EC Directive) 
 

1. PN-EN 60335-1:2002 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo 

użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 60335-2-40:2003 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytkowania domowego i 

podobnego.  

3. PN-EN 55014-1:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów 

powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja 

 

Oraz dodatkowo: 
(additionally) 

4. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne. 

5. PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi za-

silania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

6. PN-EN 50106:2000 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego  

i podobnego. Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu przyrządów wchodzących  

w zakres EN 60335-1 i EN 60967. 

7. PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka. 

 

 
 

        ………………………………….………. 

               Podpis osoby upoważnionej 
                   (signature authorized person) 
 

 
 


