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Normy

Normy. Dla centrali rekuperacyjnej typu CWL obowiązują następujące normy i przepisy:

- Dyrektywa UE  98/37 EG  dla zrównania przepisów prawa  w krajach członkowskich w zakresie
     maszyn (Dyrektywa maszynowa)

- Dyrektywa UE 89/336 i. d. F. 93/68/EWG dla zrównania przepisów prawa  w krajach członkowskich w 
zakresie zgodności elektromagnetycznej (Dyrektywa EMV)

- Dyrektywa UE 73/23/EWG i. d. F. 93/68/EWG dotycząca materiałów elektrycznych używanych w 
określonym zakresie napięć (Dyrektywa niskonapięciowa)

- Dyrektywa EG  2002/95/EG dla ograniczenia używania materiałów niebezpiecznych w urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa RoHS)

- Norma DIN EN 12100/1+2 Bezpieczeństwo maszyn; ogólne

- Norma DIN EN 294  Bezpieczeństwo maszyn; bezpieczne odległości
- Norma DIN EN 349  Bezpieczeństwo maszyn; odległości minimalne

- VDE 0700/500  Bezpieczeństwo domowych i podobnych urządzeń elektrycznych

Przy planowaniu i wykonaniu wentylacji mieszkaniowej  należy przestrzegać następujących norm
 i przepisów:

EN 12792 Wentylacja pomieszczeń, terminologia i symbole
Norma DIN EN 13779 Wentylacja pomieszczeń; wymagania zdrowotne
Norma DIN 1946-6 Wentylacja pomieszczeń; wentylacja mieszkań
Norma DIN 1946-10 Wentylacja pomieszczeń; wentylacja mieszkań

Norma DIN 18017-3 Wentylacja mechaniczna łazienek bez okien

Norma DIN EN 832 Techniczne wymagania cieplne bydynków, obliczenia zapotrzebowania 
                             ciepła - budynki mieszkalne

VDI 2071 Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych
VDI 2081 Tłumienie hałasu w instalacjach wentylacyjnych
VDI 2087 Systemy powietrzne – podstawy wymiarowania
VDI 3801 Działanie instalacji wentylacyjnych
VDI 6022 Wymagania higieniczne instalacji wentylacyjnych

EnEV  Przepisy oszczędzania energii

Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać w dostępnym miejscu !
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 Znaki ostrzegawcze

Ogólne Niniejsza instrukcja montażu, konserwacji i obsługi dotyczy wyłącznie rekuperatora Wolf  typu CWL

Przed przystąpieniem do montażu, uruchomienia lub konserwacji należy zapoznać się z niniejszą 
instrukcją.

Wytyczne zawarte w tej instrukcji muszą być przestrzegane..

Montaż, uruchomienie i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez fachowców.posiadających od-
powiednie i ważne uprawnienia.

Przy nieprzestrzeganiu niniejszej instrukcji wygasa odpowiedzialność gwarancyjna fi rmy Wolf.

Znaki 
ostrzegawcze

W tej instrukcji używane są symbole i znaki ostrzegawcze. Są to ważne polecenia dotyczące 
bezpieczeństwa personelu i bezpiecznej pracy urządzenia.

„Wskazówka bezpieczeństwa“ oznacza wytyczne, które musza być przestrzegane dla wyeliminowania  
zagrożenia personelu i zapewnienia bezusterkowej pracy urządzenia.

Zagrożenie przez napięcie elektryczne na elementach elektrycznych!
Uwaga: przed zdjęciem obudowy wyłączyć napięcie.
Przy załączonym wyłączniku nie wolno dotykać elementów elektrycznych i kontaktów! 
Zachodzi zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
Na klemach przyłączeniowych jest napięcie także przy wyłączonym wyłączniku.

„Wskazówka “ oznacza wskazówki techniczne, których należy przestrzegać dla wyeliminowania 
uszkodzeń i usterek urządzenia.

Wytyczne
bezpieczeństwa

Montaż, uruchomienie i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez  odpowiednich fachowców.

Instalacja elektryczna i prace na elementach elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez pracow-
nikw z kwalifi kacjami elektryka.

Przy pracach elektrycznych należy przestrzegać odpowiednich przepisów lokalnych.

Rekuperator  CWL może pracować tylko w zakresie mocy określonej w danych technicznych.
Usuwanie, mostkowanie  lub wyłączanie w jakikolwiek inny sposób urządzeń nadzorujących jest 
niedopuszczalne.

Urządzenie może pracować tylko w stanie pełnej sprawności. Uszkodzenia i usterki związane z 
bezpieczeństwem muszą być bezzwłocznie i fachowo usunięte.
W przypadku usterki należy urządzenie natychmiast wyłączyć i nie używać.

Zakres 
użytkowania

Rekuperator CWL jest centralnym urządzeniem wentylacyjnym ze zintegrowanym odzyskiem ciepła, 
przeznaczonym do wentylowania jednego lub kilku pomieszczeń w mieszkaniach i domach 
jednorodzinnych.
Powietrze z kuchni, łazienki i wc po odzyskaniu ciepła w wymienniku ciepła i przefi ltrowaniu jest wyrzu-
cane na zewnątrz.
Jednocześnie zasysane jest świerze powietrze i po fi ltrowniu i podgrzaniu w wymienniku ciepła jest 
kierowane do pomieszczeń .

 !
 

 !
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Wskazówki użytkowania

Wytyczne
   użytkowania

Prawidłowe użytkowanie urządzenia oznacza jego wykorzystanie wyłącznie do celów wentylacji.
Wolno tylko używać powietrza.
Nie może ono zawierać dodatków szkodliwych dla zdrowia, łatwopalnych, wybuchowych, agresywnych, 
powodujących korozję lub w inny sposób niebezpiecznych,  gdyż system wentylacyjny rozprowadziłby 
je do pomieszczeń  i spowodowałby zagrożenie dla ludzi, zwierząt i/lub roślin.

Do urządzenia nie mogą być podłączone wyciągi z laboratorium, z systemów odkurzanuia , z pomieszczeń 
z oparami itp...
Takie wyciągi muszą być wykonane oddzielnie.

Miejsce
 montażu

Urządzenie może być zamontowane tylko w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.
Urządzenie należy zamontować poziomo...
Miejsce zamontowania musi zapewnić wystarczające odprowadzanie kondensatu.
Urządzenie nie może być instalowane w otoczeniu płynów i gazów palnych,  lub w miejscach o dużej 
wilgotności  ( np. pływalnie) lub w miejscach o agresywnym wpływie chemikaliów.
Dla prac konserwacyjnych konieczne jest miejsce 70 cm z przodu urządzenia.

Wytyczne
 eksploatacji

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi udzielonych przez serwisanta montującego 
urrządzenie.

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu.

Po długim postoju należy przed uruchomieniem wymienić wkład fi ltra na nowy.

W mieszkaniach z instalacją wentylacyjną nie może być palenisk zależnych od powietrza z pomieszcze-
nia, zgodnie z normą DIN 1946, część 6.

Konserwacja Urządzenie należy systematycznie kontrolować czy nie ma usterek, czy prawidłowo funkcjonuje i czy 
nie jest zanieczyszczone.

Przy pracach konsertwacyjnych odłączyć urządzenie od zasilania i zabezpieczyć przed przypadkowym 
załączeniem.

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych Wolf.
W przypadku zmian w urządzeniu i używaniu innych części zamiennych niż oryginalne wygasa gwaran-
cja Firmy Wolf.

Utylizacja Po zużyciu urządzenia należy je utylizować zgodnie z miejscowymi wymaganiami.
Przed rozpoczęciem demontażu odłączyć urządzenie od sieci.
Metal i tworzywa sztuczne powinny być zdemontowane oddzielone.
Elementy elektryczne i elektroniczne powinny być utylizowane jako złom elektryczny.

 !
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Rozdział 1  Użytkowanie

Rekuperator jest urządzeniem z odzyskiem ciepła ze 
współczynnikiem sprawności 95 % wyposażonym w 
energooszczędny wentylator, pracującym na zasadzie stałego 
wydatku. Urządzenie to odznacza się następującymi cechami:

• bezstopniowa nastawa ilości powietrza na płycie 
obsługowej;

• wskazania konserwacji fi ltra na urządzeniu, do wyboru ws-
kazania konserwacji fi ltra na wyłączniku stopniowym; 

• całkowicie nowe zabezpieczenie przed zamarzaniem, co 
powoduje, że urządzenie funkcjonuje optymalnie również 
przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych;

• minimalny hałas uzyskany przez modulację ciśnienia.
Urządzenie jest dostarczane w stanie pełnej gotowości do 
pracy. Elementy sterowania są zamontowane i sprawdzone w 
zakładzie. 
Podczas instalacji należy tylko połączyć urządzenie z kanałami  
powietrza, z odpływem kondensatu, z zasilaniem elektrycznym 
oraz z przełącznikiem stopniowym. 

Instalator może na tablicy obsługowej dopasować wymaganą 
ilość powietrza do każdego stopnia. Dokładny opis znajduje się 
w rozdziale  4.
Możliwości eksploatacyjne urządzenia można rozszerzyć 
przez zamontowanie przez instalatora dodatkowej płyty. Opis 
możliwości płyty dodatkowej jest  w rozdziale 4.6 oraz na sche-
macie ogólnym w rozdziale  9.2 i 9.3.
Wyczerpujący opis płyty dodatkowej znajduje się w dokumen-
tach dołączonych do płyty. 

Możliwe jest przyłączenie nagrzewnicy wstępnej do centralnej 
płyty sterującej bez konieczności montowania płyty dodatkowej  
(patrz rozdział 9.4).

Uwaga: Uważać na otwarte paleniska i urządzenia wentylacyjne.

Zabezpieczenie elektryczne. 

Wentylator wywiewny  wyłączy się , kiedy wentylator nawiewny zatrzyma się.
Dlatego należy przestawić  “parametr nastawczy  I7“ z “tak“ na “nie“ (z 1 na 0), strona 28.
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2.1 Warianty przyłączenia kanałów

Wykonanie Rozdział 2

Urządzenie jest dostarczane w dwóch zakresach wydatku po-
wietrza:

• CWL-300  osiąga wydatek  max. 300 m3/h przy oporach w 
systemie kanałów powietrznychi 150 Pa .

• CWL-400 osiąga wydatek  max. 400 m3/h przy oporach w 
systemie kanałów powietrznych 150 Pa. Każde wykonanie 

może być dostarczone w różnych wykonaniach przyłączy 
kanałów, pozycji klapy fi ltra oraz w różnych wariantach 
montażu bypasu.

Urządzenie może być dostarczone ze zwykłą wtyczką  Schu-
ko na  230 V lub z przyłączem do montowanego na zewnątrz 
urządzenia przełącznika stopniowego na niskie napięcie. 

Urządzenie może być dostarczone w trzech wariantach 
przyłączenia kanałów:
• wszystkie przyłącza u góry urządzenia; model 4/0
• przyłącze  "dolot" u dołu urządzenia ; model 3/1
• przyłącze "dolot" i "wylot"u dołu urządzenia ; model 2/2
               Rysunki i wymiary tych urządzeń patrz 

rozdziały 5.6.1 do 5.6.4.

2.2   Warianty lub pozycja klapy fi ltra

Urządzenie może być dostarczone z fabryki w wykonaniu le-
wym lub prawym. 
W obydwu wykonaniach różne są pozycje przyłączy kanałów. 
W wykonaniu prawym klapa fi ltra znajduje się po prawej stronie 
urządzenia, w wykonaniu lewym klapa fi ltra znajduje się odpo-
wiednio po stronie lewej urządzenia. 

Możliwa jest przebudowa urządzenia z wykonania prawe-
go na wykonanie lewe. Po obróceniu urządzenia, zami-
anie pokrywy frontowej i bocznej i zamianie wskażników, 
daje się przełożyć klapę fi ltra na lewą stronę urządzenia. 
W ten sam sposób można zmienić wykonanie lewe na prawe.

2.3 Bypas

Urządzenie może być dostarczone z przyłączonym prawie  
100 % bypasem; w ten sposób w określonych przypadkach  
daje się wyłączyć odzysk powietrza i dostarczane jest zimne 
świeże powietrze. Przedstawione w tych opisach informacje 
odnoszące  się do  100-procentowego bypasu, dotyczą wy-
konanego w zakładzie wymiennika ciepła z kratką przesuwną 
, która zamyka przepływ powietrza przez wymiennik. Przy 
wykonaniu prawym zamknięty jest dopływ powietrza nawie-
wanego a w wykonaniu lewym powietrza wywiewanego. Przy 

wyposażeniu urządzenia w bypas, zamontowanie kratki prze-
suwnej nie jest jednakże możliwe.
Funkcje i warunki sterowania bypasem są dokadnie omówione 
w rozdziale  4.3. Kaseta bypas do uzbrojenia urządzenia jest 
w zakresie sterowania identyczna z zabudowanym w zakładzie 
bypasem.
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2.4 Dane techniczne

Rozdział 2  Wykonanie

CWL-300 CWL-400

Zasilanie [V/Hz] 230/50

Rodzaj ochrony IP31

Wymiary (B x H x T) [mm] 675 x 602 x 420 675 x 602 x 430

Średnica kanałów [mm] Ø150/160 Ø150/180  x

Śr. zewnętrzna odpływu kondensatu  [mm] Ø20

Ciężar [kg] (bez kasety bypasu) 31 32

Klasa fi ltra G4 (F6 jako osprzęt)

Stopień wentylatora 1 2 3 1 2 3

Wydatek powietrza  [m3/h] 100 150 225 x 100 200 300 x

Dopuszczalny opór powietrza  w systemie 
kanałów [Pa] 15 - 31 31 - 66 64 - 138 8 - 17 31 - 59 67 - 128

Pobór mocy [W] 18 - 20 32 - 38 70 - 90 20 - 21 53 - 60 121 - 149

Pobór prądu [A] 0,13 - 0,14 0,22 - 0,26 0,49 - 0,59 0,2 0,42 - 0,60 0,9 - 1,09

Cos φ 0,60 - 0,61 0,62 - 0,63 0,63 - 0,66 0,54 0,61 - 0,62 0,61 - 0,62

Poziom hałasu
Lw (A)

Ciśń. statyczne [Pa] 40 80 160 40 80 240

Hałas obudowy [dB(A)] 28,5 38 46,5 <32 42 52,5

Kanał „wywiew“  [dB(A)] <24 33 41 <30,5 38 46,5

Kanał “nawiew”   [dB(A)] 48,5 56 66 51,5 61,5 69

Kaseta bypas

Napięcie zasilania [V/Hz] 230/50

Rodzaj ochrony IP31

Wymiary (B x H x T) [mm] 675 x 602 x 85

Ciężar  [kg] 3,5

Pobór mocy [W] 0,5

Pobór prądu [A] 0,02

x 
x 
x 

x-zalecany max wydatek powietrza [m3/h] wynosi odpowiednio dla CWL 300 = 30, a dla CWL 400 = 40
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Wykonanie  Rozdział 2

2.5 Wykres wentylatora

Wykres wentylatora CWL-300 5677-A
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Wykres wentylatora   CWL-400 5678-A

Przepływ [m3/h]

Przepływ [m3/h]

Do uwagi: wartości  w kółkach przedstawiają moc każdego wentylatora.

Do uwagi: wartości  w kółkach przedstawiają moc każdego wentylatora
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Rozdział 3  Konstruktcja

3.1 Perspektywiczne przedstawienie urządzenia

A = Strumień wywiewu
B = Strumień nawiewu

5729-0

3.2 Funkcje poszczególnych części/zespołów

 1  Czujnik temperatury pomieszczenia Mierzy temperaturę wywiewu z domu

 2 Wymiennik ciepła Umożliwia przekazanie ciepła z wywiewu na nawiew

 3 Filtr Filtruje obydwa strumienie powietrza

 4 Czujnik temperatury zewnętrznej Mierzy tempetaturę zewnętrzną

 5 Przyłącze sterownicze Przył. do przełącznika stopn. ewentualnie ze wskażnikiem fi ltra

 6 Nakrętka metryczna Nakrętka do przejścia kablowego 230V 

 7 Wtyczka OpenTherm Dwupolowa wtyczka do złącza  OpenTherm

 8 Płyta dod. (opcja) Zawiera różne dodatkowe wejścia i wyjścia sterownicze
do np: nagrzewnicy wstępnej, nagrzewnicy dod., dwóch zaworów sterowniczych, 
czujnika  CO2 , czujnika  H2O jak również do wyłącznika awaryjnego

 9 Wentylator nawiewu Do zasilania świeżym powietrzem

10 Centralna płyta sterownicza Zawiera elektronikę sterowniczą dla podstawowych funkcji

11 Złącze komputerowe Złącze komputerowe dla celów  serwisowych

12 Płyta obsługowa Połączenie pomiędzy użytkownikiem i sterowaniem

13 Wentylator wywiewu Wyrzuca zużyte powietrze na zewnątrz

14 Sztucery przyłączeniowe Przyłącze kanałów nawiewu i wywiewu

15 Przyłącze odprowadzania konden-
satu Przyłącze do odpływu kondensatu
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Funkcje  Rozdział 4

4.1 Opis ogólny
Rekuperator jest nowoczesnym urządzeniem do odzysku 
ciepła z wentylacji przy minimalnym zużyciu energii i zapew-
nieniu najwyższego komfortu użytkowania. Zapewnione to 
jest przez regulację elektoniczną. Centralny mikroprocesor 
sterujący  zapewnia prawidłową  pracę urządzenia i zapew-
nia niezmienność nastawionych wartości ilości powietrza. 

Urządzenie umożliwiwa bezstopniową nastawę z panelu stero-
wania ilości powietrza bez konieczności otwierania urządzenia 
Poza tym na wyświeylaczy LED  można odczytać informacje o 
stanie jego pracy.

4.2 System wskazań LED i panel sterowania
Urządzenie jest wyposażone w panel sterowania. Przez ten 
panel sterowania można zmieniać lub nastawiać programy w 
centralnym sterowaniu.Panel sterowania posiada cztery przy-
ciski i jeden wskaznik.                                                                                                      

Po lewej stronie wskażnika jest pokazany tryb wentylatora lub 
typ parametrów. Po prawej stronie jest pokazana wartość pa-
rametru, np: wydatek powietrza.

 4 przyciski mają następujące funkcje:
• F Przycisk funkcyjny / wył i zał menu parametrów
• + Następny parametr / wartość wzrasta
• - Ostatni parametr / wartość maleje
• OK Wył i zał nastawy menu / ręczny reset usterki / reset 

wskażnika fi ltra

Pozostałe polecenia są  realizowane w kombinacji 
przycisków:
• F & + (set),  Potwierdzenie wartości parametru
• F & - (reset),  Powrót parametru do wartości fabrycznej.

• OK & + (ZAŁ),  Załączenie urządzenia 
• OK & - (WYŁ),               Wyłączenie urzadzenia

W opisie działania przycisków funkcyjnych używany przycisk 
jest pogrubiony .
np.: - nacisnąć przycisk “OK”

5493-0Panel sterowania

1 = Wskażnik
2 = Przycisk „OK“ potwierzenie, gotowy, reset 

wskażnika fi ltra)
3 = Przycisk zwiększenia parametrów
4 = Przycisk funkcyjny
5 = Przycisk zmniejszenia parametrów

Przykład:
Wskażnik pokazuje, że 
urządzenie pracuje  na 3 stop-
niu z wydajnością powietrza
 280 m3/h 

4.3 Warunki bypasu
Zamontowany bypas pozwala na dopływ świeżego powietrza, 
które nie zostało podgrzane przez wymiennik ciepła.Szczegól-
nie w letnie noce jest zapotrzebowanie na chłodne świeże 
powietrze. W takim przypadku ciepłe powietrze w mieszkaniu 
zamienione jest możliwie całkowicie chłodnym, świeżym powie-
trzem. Klapa bypasu otwiera się, kiedy temperatura pomiesz-
czenia przekroczy nastawioną wartość (nastawa fabryczna  
22 °C) , a temperatura zewnętrzna jest wyższa od nastawionej  

(nastawa fabryczna 10 °C), ale jest niższa od temperatury po-
mieszczenia. Dodatkowo powietrze przechodzące przez bypas 
jest fi ltrowane, co oznacza, że jakość powietrza jest optymalna 
niezależnie od nastawy bypasu. 
Bypas może być nastawiony przez instalatora  na różne tryby 
pracy przy pomocy parametru  I8  (patrz także rozdział 6.4).

5493-1
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Rozdział 4  Funkcje

4.4 Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Ochrona przed zamarzaniem  zabezpiecza wymiennik ciepła 
przed zamarzaniem w ten sposób, że zależnie od temperatury 
zewnętrznej i ciśnienia na wymienniku ciepła równoważone są 

strumienie dolotu i wylotu.

4.5 Wskażnik stanu fi ltra
Urządzenie jest wyposażone we wskażnik stanu fi ltra. Wska-
zuje on stan zanieczyszczenia fi ltra. 

Dodatkowe informacje patrz rozdział  7.2 i 8.1.

4.6 Płyta dodatkowa
Urządzenie może być wyposażone w płytę dodatkową.
Z tą płytą rozszerza się funkcjonowanie urządzenia według 
poniższego opisu:

Przyłącze 0 - 10 V dla czujnika dwutlenku węgla
Im więcej osób przebywa w mieszkaniu, tym więcej powsta-
je  CO2 : ten czujnik zapewnia automatycznie odpowiednią 
dodatkową wentylację.

Przyłącze 0 - 10 V dla czujnika wilgotności
Przy wzroście wilgotności w pomieszczeniu, np. z powo-
du dłuższej kąpieli, ten czujnik zapewnia automatycznie 
odpowiednią dodatkową wentylację.

Wejście przełączające klapy wentylacyjnej w sypialni
Tym wejściem (zamykane) można sterować klapą wentylacyjną  
w sypialni , np: przez przełącznik czasowy.

Przyłączenie (wyjście) klapy wentylacyjnej w sypialni
 24 VAC
W płycie dodatkowej jest przewidziane sterowanie klapy 
wentylacyjnej (24 VAC) dla sypialni. Taka klapa może być 
podłączona bezpośrednio do płyty dodatkowej. Klapa może 
być obsługiwana przez wejście dla klapy wentylacyjnej dla 
sypialni.

Przyłączenie (wyjście) dla dymowego zaworu 
bezpieczeństwa 24 VAC
Jeżeli zachodzi potrzeba,  wyciąg z centralnego ogrzewania 
i z urządzenia może być wspólny. Przyłącze .urządzenia do 
wspólnego kanału wyciągowego należy zabezpieczyć zawo-
rem bezpieczeństwa dla spalin. Zawór może być podłączony 
bezpośrednio do płyty dadatkowej.

Sterowanie nagrzewnicą wstępna do  1000 W
Nagrzewnica wstępna służy do utrzymywania temperatu-
ry powietrza dolotowego na poziomie powyżej  0 °C , dlate-
go urządzenie funkcjonuje prawidłowo również przy niskich 
temperaturach zewnętrznych. W płycie dodatkowej jest prze-
widziane sterowanie dla nagrzewnicy wstępnej do  1000 W 
.Nagrzewnica wstępna może być przyłączona do płyty dodat-
kowej bezpośrednio , bez sterowania dodatkowego. Przewód 
załączający nagrzewnicę wstępną musi być doprowadzony do 
urządzenia; zasilanie (230 V) jest doprowadzone oddzielnie do 
płyty dodatkowej.

Sterowanie nagrzewnicą dodatkową do  1000 W
Nagrzewnica dodatkowa zapewnia, że do mieszkania jest do-
prowadzane powietrze  o przewidzianej temperaturze.  W ten 
sposób do mieszkania jest doprowadzone dodatkowe ciepło. W 
płycie dodatkowej jest przewidziane sterowanie nagrzewnicą 
dodatkową do 1000 W. Nagrzewnica dodatkowa może być 
przyłączona do płyty dodatkowej bezpośrednio , bez sterowa-
nia dodatkowego. Przewód załączający nagrzewnicę wstępną 
musi być doprowadzony do urządzenia; zasilanie (230 V) jest 
doprowadzone oddzielnie do płyty dodatkowej.

Dwa swobodnie programowalne wejścia przyłączeniowe.
Te wejścia przyłączeniowe umożliwiają:
• otwarcie bypasu, bez konieczności uwzględnienia wa-

runków temperaturowych;
• wybór pomiędzy niskim i wysokim nawiewem lub ilością 

powietrza , dla uniknięcia zamarzania; 
• przełączenie na niski nawiew powietrza po otwarciu 
       bypasu.

Przyłącze (wejście) dla wyłącznika awaryjnego
Do tego miejsca można przyłączyć np: meldunek ciepła. Jeżeli 
uaktywni się meldunek ciepła, to urządzenie przełączy się na 
tryb awaryjny. 
Seryjnie jest zastosowane takie rozwiązanie, że wyłączają się 
wentylatory.
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Instalacja  Rozdział 5

5.1 Instalacja ogólnie
Instalacja urządzenia obejmuje następujące czynności:

1. Ustawić urządzenie (rozdział 5.2)
2. Przyłączyć kanały (rozdział 5.3)
3. Przyłączyć odpływ kondensatu (rozdział 5.4)
4. Przyłącze elektryczne: 
 przyłączyć przełącznik stopniowy, zasilanie sieciowe i 

przyłącze  OpenTherm  (rozdział 5.5)

Przy instalacji urządzenia przestrzegać następujących 
wymagań:

• przepisy wentylacji dla budynków mieszkalnych,

• przepisy bezpieczeństwa instalacji niskonapięciowych, 

•  przepisy dotyczące przyłączenia do kanalizacji,

• ewentualne dodatkowe przepisy dostawcy energii elek-
trycznej;

• instrukcję instalacji urządzenia

5.2 Ustawienie urządzenia
Urządzenie można zamontować na ścianie przy pomocy 
dołączonego kątownika montażowego. Dla uniknięcia drgań 
urządzenia ściana musi mieć odpowienio duży ciężar,  conajm-
niej  200 kg/m2 . Ściana gipsowa lub na konstrukcji metalowej 
nie jest wystarczajaca !.Należy wykonać dodatkowe wzmoc-
nienia jak podwójna obudowa lub dodatkowe podparcia. 

Należy ponadto przestrzegać następujących wytycznych:
• Urządzenie montować poziomo. 

• Tak przygotować pomieszczenie montażu urządzenia, 
żeby można było prawidłowo, z odpowiednim spadkiem, 
przyłączyć odpływ kondensatu. 

• Pomieszczenie musi mieć zapewnioną temp. ddodatną .
• Dla wymiany fi ltra i wykonania prac konserwacyjnych 

musi być zapewniony z przodu dostęp  70 cm  oraz wolna 
wysokość  1,8 m .

5.3 Przyłączenie kanałów

Kanał wylotowy nie musi być wyposażony w klapę regulacyjną,   
gdyż wymagana ilość powietrza jest sterowana przez 
urządzenie samoczynnie.
Dla zmniejszenia wydzielania się kondensatu na zewnętrznej 
stronie kanałów dolotowych , sa one od zewnątrz do urządzenia 
szczelnie izolowane. Jeżeli zastosowane są kanały z tworzywa 
sztucznego (EPE) , to nie jest konieczne dodatkowe izolowa-
nie. 

Dla urządzenia  CWL-300 zaleca się średnicę kanałów  160 
mm  Dla urządzenia  CWL-400 zaleca się średnicę kanałów  
180 mm ..
Kanały muszą mieć zawsze wystarczającą średnicę, a miano-
wicie  Ø 150 mm dla wydatku do 300 m3/h, oraz Ø 180 mm dla 
wydatku do  400 m3/h.

Przyłącza kanałów  CWL-300 są wyposazone w zdejmowalne 
manżety  Ø 160 mm .

Przyłącza kanałów 
CWL-400 są wyposażone 
w mimośrodowe (opcja)  
pierścienie przejściowe  
Ø 180 mm . Przez obrót 
tych pierścieni można 
zmienić środek przyłączy 
kanałów.

5372-0
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• Świeże powietrze powinno być pobierane z zacienionej stro-
ny mieszkania, na przykład z pod szczytu lub z pod występu 
dachu. Jeżeli powietrze jest pobierane pod pokryciem 
dachu, to przyłącze musi być tak wykonane, żeby w sza-
lowaniu dachu nie wytrącał się kondensat i żeby do środka 
nie dostawała się woda z zewnątrz. Pobór powietrza z pod 
pokrycia dachu jest możliwy, jeżeli z dołu i zgóry jest zapew-
niony dostęp powietrza  i odpowietrzenie kanalizacji jest wy-
prowadzone ponad dach. 

. Rozwiązanie to nie jest zalecane dla urządzeń z bypasem
• Kanał wylotowy musi być tak uszczelniony w dachu, żeby  do 

szalunku dachu nie przedostawał się kondensat. 

• Kanał wywiewny pomiędzy urządzeniem i przejściem 
dachowym  musi być tak ukształtowany, żeby wykluczone 
było powstawanie kondensatu na powierzchni górnej.

• Należy zawsze stosować izolowane przejście dachowe.

• Najwyższy dopuszczalny opór w systemie kanałów przy 
max wydatku powietrza nie może przekroczyć 150 Pa. Przy 
wzrastającym oporze w systemie kanałów zmniejsza się 
max wydatek powietrza.

• Wywiew powietrza i odpowietrzenie kanalizacji muszą być 
tak rozmieszczone , żeby wzajemnie nie oddziaływały 

    na siebie 
• Położenie zaworów nawiewnych należy tak wybrać, żeby 

ograniczyć przeciągi i zanieczyszczenia. Zaleca się stoso-
wanie słabo indukujących zaworów nawiewnych.

Należy przewidzieć dostateczną ilość otworów wentylacyjnych 
w pomieszczeniach, np;szpary w drzwiach  min. 1 cm.

Rozdział 5  Instalacja

1 = Urządzenie (zamontować poziomo)
2 = Zalecane zasysanie świeżego powietrza
3 = Zasysanie powietrza z nad dachu
4 = Zasysanie pod pokryciem dachu
5a  = Zasysanie pod powierzchnią  dachu
5b  = Zasysanie nad powierzchnią  dachu
6 = Odpowietrzenie kanalizacji
7 = Zalecane miejsce wylotu;stosować izolo-

wane przejście dachowe
8 = Rura z tworzywa sztucznego do wymien-

nika ciepła
9 = Odpływ kondensatu
10 = Przewód z tłumieniem hałasu
11 = Kanały do i z pomieszczeń4915-A

A =  10 mm nad szalunkiem dachu
B = Izolacja dachu
C = Zapiankować
D =  Rurę doprowadzającą dodatkowe powietrze starannie 

zaizolować i szczelnie obudować

4759-0
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Instalacja  Rozdział 5

5.4 Przyłącze odpływu kondensatu
Odpływ kondensatu znajduje się w płycie podłogowej 
urządzenia. Kondensat musi być doprowadzony do kanalizacji 
domowej. Wylot musi znajdować się poniżej lustra wody w sy-
fonie. Element przyłączeniowy do odpływu kondendsatu jest 
dostarczony oddzielnie i musi być przykręcony do urządzenia 
przez instalatora. Ten element przyłączeniowy ma średnicę 
zewnętrzną  20 mm. Do tego elementu przyłączeniowego 

można przyłączyć przy pomocy złącza klejonego przewód od-
prowadzenia kondensatu (w razie potrzeby zagiąć). Zadaniem 
instalatora jest odpowiednie zamocowanie przewodu konden-
satu pod urządzeniem. Na rysunku jest przykład odprowadze-
nia kondensatu do kanalizacji domowej. Syfon należy napełnić 
wodą dla uniknięcia zapachów z kanalizacji.

5380-0

5.5 Przyłącze elektryczne
Urządzenie jest dostarczone ze zwykłą wtyczką  Schuko na  
230 V . 

5.5.1  Przyłączenie przełącznika stopniowego
Przewód przełącznika stopniowego połączyć z wtyczką 
modularną  RJ12 na górnej części urządzenia.

Zależnie od wykonania  przełącznika stopniowego może 
występować wtyczka typu  RJ11 lub RJ12 :
•  Przy użyciu  3-stopniowewgo przełącznika z wskażnikiem 

fi ltra montowana jest zawsze wtyczka RJ12 w kombinacji 
z 6-żyłowym kablem 

• przy użyciu  3-stopniowewgo przełącznika bez wskażnika 
fi ltra montowana jest zawsze wtyczka  RJ11  w kombin-
acji z 4-żyłowym kablem .

Przykłady połączeń znajdują się na schemacie na następnej 
stronie

Wtyczka  B jest 2-polową wtyczką wkręcaną, używaną w 
sterowaniu wentylacji.

A = wtyczka modułowa
B = 2-polowa wtyczka wkręcana 

5730-A
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Rozdział 5  Instalacja

Niniejszy rysunek przedstawia przyłączenie przełącznika 3- 
stopniowego, a mianowicie:
- przełącznik 3-stopniowy ze wskażnikiem fi ltra; przełącznik 

wyposażony we wtyczkę modułową (kabel 6-ciożyłowy, 
dwa razy wtyczka modułowa RJ12/6).

Schemat połączenia przełącznika 3-stopniowego ze wskażnikiem fi ltra i z wtyczką modułową
(należy uważać, żeby wtyczka modularna z nakładką była zamontowania  na zaznaczonej stronie kabla modularnego).

Kolory żył  C1 do C6, które występują na tym rysunku mogą się zmieniać zależnie od kabla modułowego.

E2075-E
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5.5.3 Przyłączenie urządzenia wtyczką Schuko

Urządzenie należy połączyć wtyczką sieciową z łatwo dost-
pnym  sieciowym gniazdkiem ściennym. Instalacja elektrycz-
na w pomieszczeniu musi spełniać wymogi dostawcy energii 
elektrycznej.

Uwaga
Wentylatory i panel sterowania pracują na wy-
sokim napięciu. Dlatego przy pracach konser-
wacyjnych należy wyjąć wtyczkę z zasilania.

5.5.2  Przyłącze wtyczki wkręcanej 

Urządzenie może być sterowane według protokołu OpenTherm  
z przełącznikiem niskonapięciowymn.
Protokół OpenTherm ma bezstopniową regulację obrotów 
według wydajnści. Jako kabel przyłączeniowy stosowany jest  

2-żyłowy kabel niskoprądowy z przewodami miedzianymi 
 o przekroju minimum 0,8 mm2 .
Zamiana przyłączy kablowych na wtyczce nie ma żadnego 
wpływu na funkcjonowanie urządzenia.
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Rozdział 5  Instalacja

5.6 Przyłącza i wymiary
5.6.1 Przyłącza  CWL-300, wykonanie prawe

prawe 2/2 prawe 4/0

prawe 3/1

A = widok z góry
B = widok z przodu
C = widok z boku
D = widok z dołu
E = przyłącze elektryczne
F = detale montażu ściennego (zwrócić uwagę na 

prawidłowy montaż uszczelek, płytek i zaślepek)
G = przyłącze odpływu kondensatu

5770-0 5768-0

5772-0

I      =  nawiew

II      =  przepływ

III      =  wywiew

IV      =  pow. świeże
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5.6.2 Przyłacza CWL-300, wykonanie lewe

lewe 2/2 lewe 4/0

lewe 3/1

A = widok z góry
B = widok z przodu
C = widok z boku
D = widok z dołu
E = przyłącze elektryczne
F = detale montażu ściennego (zwrócić uwagę na 

prawidłowy montaż uszczelek, płytek i zaślepek)
G = przyłącze odpływu kondensatu

I      =  nawiew 

II      = przepływ

III      =  wywiew

IV      =  pow. świeże

5776-0 5774-0

5778-0
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5.6.3 Przyłącza CWL-400, wykonanie prawe

prawe 2/2 prawe 4/0

prawe 3/1

 

A = widok z góry
B = widok z przodu
C = widok z boku
D = widok z dołu
E = przyłącze elektryczne
F = detale montażu ściennego (zwrócić uwagę na 

prawidłowy montaż uszczelek, płytek i zaślepek)
G = przyłącze odpływu kondensatu

Rozdział 5  Instalacja

I      =  nawiew

II      =  przepływ

III      =  wywiew

IV      =  pow. świeże

5771-0 5769-0

5773-0
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5.6.4 Przyłącza CWL-400, wykonanie lewe

lewe 2/2 lewe 4/0

lewe 3/1

A = widok z góry
B = widok z przodu
C = widok z boku
D = widok z dołu
E = przyłącze elektryczne
F = detale montażu ściennego (zwrócić uwagę na 

prawidłowy montaż uszczelek, płytek i zaślepek)
G = przyłącze odpływu kondensatu

I      =  nawiew

II      =  obieg

III      =  wywiew

IV      = pow.świeże

5777-0 5775-0

5779-0
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Rozdział 6  Uruchomienie

6.1 Przyłączenie i odłączenie urządzenia
Urządzenie można załączyć i wyłączyć na dwa sposoby:

1. Przez odpowiedni przycisk programowania, przy czym 
urządzenie nie jest odłączone od sieci; przy wyłączeniu 
przyciskiem programowania wyłączone zostają jedynie 

    wentylatory. 

2. Przez włożenie lub wyjęcie wtyczki sieciowej, wtedy przy 
wyłączeniu urządzenie jest odłączone od sieci.

Załączenie:
• Wtyczkę zasilania włożyć do gniazda.

• Załączyć urządzenie  przyciskami  
programowania“OK” i “+”,

 (możliwe tylko wtedy, kiedy 
urządzenie było wyłączone przy-
ciskami programowania)

Na wskażniku pierwsza cyfra odpo-
wiada pozycji nastawnika 3-stopnio-
wego. 

Wyłączenie:
• Wyłączyć urządzenie  przyciskami  
     programowania“OK” i “-”,
    Na wskażniku pokazuje się  WYŁ. 

• Wyciągnąć wtyczkę zasilania z 
gniazda, urządzenie jest teraż 
odłączone od sieci..

>3s

UWAGA! 
Jeżeli przewidziane są prace przy urządzeniu , to należy je 
najpierw wyłączyć sterowaniem i potem wyjąć wtyczkę z za-
silania.

6.2  Nastawa ilości powietrza
Wydatek powietrza urządzenia na pozycjach 1  do 3 jest usta-
wiony fabrycznie na  100, 150/200 lub 225/300 m³/h (CWL 
300/400).
Wydatek powietrza urządzenia jest zależny od jakości systemu 
kanałów oraz od oporów na fi ltrze.

Uwaga:
Pozycja 1:  musi być zawsze mniejsza od pozycji 2;
Pozycja 2:  musi być zawsze mniejsza od pozycji 3;
Pozycja 3:  nastawa pomiędzy 50 i 300/400 m3/h;
Jeżeli nie jest spełniony któryś z powyższych warunków, to 
wydajność powietrza nastawi się automatycznie na fabrycznie 
przypisaną wielkość dla danej pozycji.

Ilości powietrza można zmienić następująco (jako przykład 
będzie zmieniona ilość powietrza z  
300na 280 m3/h ):

1. Nacisnąć przycisk “F” na  3 sekun-
dy, żeby aktywować menu nastaw-
cze..

2. Przyciskiem “+” wybrać odpowied-
ni parametr (U1 =pozycja 1, U2 = 
pozycja 2, U3 = pozycja 3; Pozycje 
U4, U5 i U8 występują tylko przy 
zabudowanej kasecie bypasu).

3. Wcisnąć przycisk “OK” na 1 sekundę, 
żeby potwierdzić wartość wybranego 
parametru.

4. Przyciskiem “+” lub. “-” można 
zmienić wybrany parametr.

>3s

>3s
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5. Zmienione wartości można teraz:
 A  zapisać;
 B nie zapisać; 
 C wróćić do nastaw fabrycznych.

 A Przycisnąć jednocześnie przy-
ciski  “F” i “+” (najpierw F , 
następnie +) , żeby  zapisać 
zmienione wartości; zmieniona 
wartość mignie teraz 3x na pot-
wierdzenie. Pokazana, zmie-
niona wartość jest zapisana.

  Nacisnąć przycisk “OK” , żeby 
wrócić do menu nastawczego; 
w razie potrzeby można teraz 
zmienić więcej wartości (patrz kro-
ki 2 do 5).

  Teraz dalej do kroku  6.

 B Nacisnąć przycisk “OK”,żeby 
       wrócić do menu nastawczego, bez 

zapisania zmienionej wartości, 
pozostaje aktualna wartość doty-
chczasowa.

  W razie potrzeby można teraz 
       zmienić więcej wartości                                

(patrz kroki       2 do 5).
  Teraz dalej do kroku  6.

 C  Przycisnąć jednocześnie przy-
ciski  “F” i “-” , żeby wrócić do 
nastaw fabrycznych. Wartość 
fabryczna mignie 3x dla pot-
wierdzenia. Zmieniona wartość 
nie zostanie zapisana. Na 
wskażniku pozostaje wartość 
fabryczna.

  Nacisnąć przycisk “OK” , żeby 
wrócić do menu nastawczego; 
w razie potrzeby można teraz 
zmienić więcej wartości (patrz kroki 
2 do 5).

  Teraz dalej do kroku  6.

6. Nacisnąć przycisk “F” na  1 sekundę, 
żeby wyjść z menu nastawczego.

6.3 Pozostałe nastawy przez użytkownika
Użytkownik może, poza nastawą powietrza na 3 stopniach 
przełącznika, wykonać dodatkowo nastawy następujących pa-
rametrów:
U4. Minimalna temperatura zewnętrzna dla bypas. Oznacza 

to minimalną temperaturę powietrza zewnętrznego, przy 
której otworzy się bypas, o ile spełnione są również wa-
runki dla powietrza w pomieszczeniu.

U5. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu Oz-
nacza to minimalną temperaturę powietrza w pomiesz-
czeniu, przy której otworzy się bypas, o ile spełnione są 

również warunki dla powietrza zewnętrznego.
U8. 
Ta możliwość nastaw występuje tylko wtedy, kiedy urządzenie 
jest wyposazone w bypas; nastawy bypasu następują w taki 
sam sposób jak opisano w rozdziale 6.2. Dla nastaw fabrycz-
nych użytkownika patrz tabela  6.7.3.

5496-0
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Możliwa jest zmiana dalszych nastaw na centralnej płycie 
sterującej. Parametry, które mają wpływ na prawidłową pracę 
urządzenia, mogą być zmienione tylko przez instalatora. .  
Jak przebiega ta zmiana będzie opisano w rozdziale 6.7.2.
I1.  Stałe ciśnienie równowagi. Tutaj można nastawić dla 

mieszkania stałe nadciśnienie (+) lub podciśnienie (-) .. 
  Pozytywne ciśnienie równowagi (+): Wentylator wywiew-

ny tłoczy mniej powietrza niż wentylator nawiewny  o 
określoną wartość [m3/h] .

 Negatywne ciśnienie równowagi (-): Wentylator nawi-
wny tłoczy mniej powietrza niż wentylator wywiewny o 
określoną wartość [m3/h] .

I2.  Krok bez kontaktu 
 To nastawienia określa działanie wentylatora, o ile po-

zycjia 1 przekażnika stopniowego nie zawiera żadnego 
załączonego kontaktu; urządzenie będzie pracować przy 
tej nastawie powietrza.

I3.   bez funkcji
I4. Połączenia krok -1
  Określa, które pozycje przekażnika stopniowego 

korespondują z przewodem 1 sterowania centralnego.

I5. Połączenia krok-2
 Określa, które pozycje przekażnika stopniowego 

korespondują z przewodem 2 sterowania centralnego.

I6. Połączenia krok-3
 Określa, które pozycje przekażnika stopniowego 

korespondują z przewodem 3 sterowania centralnego.

I7. Czy dopuszczalne jest stałe ciśnienie równowagi?
 Tutaj jest określone, czy np: zabezpieczenie przeciw za-

marzaniu nie koliduje ze stałym ciśnieniem równowagi.

I8. Moduł bypasu.
 Tutaj można wybrać  3 możliwości:  
I9. Histereza bypasu. 
 Tutaj można okreslić, o ile stopni może spaść temperatura  

pomieszczenia, zanim zamknie się bypas lub wentylator 
nawiewuprzejdzie na obroty nominalne.

I10. Wyłączone stałe ciśnienie. 

 Tutaj można określić, czy wentylatory pracują w każdym 
przypadku na stałym przepływie, czy przy przekroczeniu 

określonego oporu przejdą na stałe ciśnienie.

I11 Moduł grzewczy
 Tutaj można określić, czy załączona jest nagrzewnica 

wstępna czy dodatkowa.

Nastawa 
I11 Sytuacja

0 Bez żadnej nagrzewnicy

1 Nagrzewnica wstępna przyłączona do płyty ster. 

2 & 3 Przy zastosowaniu płyty dodatkowej

I12 Temperatura nagrzewnicy wstępnej
 Nastawa temp. nagrzewnicy wstępnej

I13 Wskażnik meldunku fi ltra
 Tutaj można wyłączyć meldunek fi ltra

I14 Użycie płyty dodatkowej
 Określa, czy jest zamontowana płyta dodatkowa

II15 Konfi guracja nagrzewnicy
 Konfi giuracja, kiedy nagrzewnica jest wykorzystane razem 

z centralnym ogrzewaniem : tylko  nagrzewnica lub kom-
binacje

       Centralne ogrzewanie + nagrzewnica
 
I16 Nastawa wentylatorów przy centralnym ogrzewaniu + na-

grzewnica Wentylatory WYŁ przy centralnym ogrzewa-
niu + nagrzewnica (występuje tylko, kiedy I15 = 1);

II17 Czas powtarzania w godzinach wyłączenia selektywnego 
wentylatorów według I16 przy centralnym

      ogrzewaniu + nagrzewnica..

18 Maksymalny czas wyłączenia w sekundach wybranych 
według I16 wentylatorów przy centralnym 

       ogrzewaniu + nagrzewnica.

I19 Minimalny czas wyłączenia w sekundach wybranych 
według I16 wentylatorów po załączeniu 230 V przy 

      centralnym  ogrzewaniu + nagrzewnica.

Nastawy fabryczne dla instalatora patrz tabela
 w rozdziale  6.7.3.

6.4 Nastawa przez instalatora

Moduł 0 Tytaj klapa bypasu nie działa
Moduł 1
(seryjny)

Tutaj klapa bypasu -jeżeli jest przewidziana - 
otwiera się przy odpowiednich warunkach tem-
peratury

Moduł 2 Tutaj wentylator nawiewny pracuje z możliwie 
minimalnymi obrotami, jeżeli spełnione są wa-
runki temperaturowe bypasu.

Nastawa I16    Stan wentylatorów

1    Went. wywiew. wył

2    Went. nawiew. wył

3    Obydwa went. wył
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6.5 Schemat funkcjonowania
Schemat funkcjonowania dzieli sie na część odczytową i część 
nastawczą. 
Liczba rzeczywistych parametrów jest zależna od zestawu pa-
rametrów. Dla użytkownika obowiązuje zestaw „Użytkownik“;dla 

instalatora obowiązuje zestaw parametrów zawartych w 
 „Instalator“, który można aktywować i deaktywować przez 
naciśnięcie na 3 sekundy jednoczesnie przycisku “F” i “OK” .

6.5.1  Diagram schematu funkcjonowania

5679-0
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Wyłaczenie urządzenia

Reset fi ltra

Nacisnąć przycisk “OK” i “-” > 1 s

Nacisnąć przycisk “OK” 

Nacisnąć przycisk “OK”

Nacisnąć przycisk “+” i “-” - Jeżeli przez 5min. nie jest użyty żaden przycisk

Załączenie urządzenia

Usunięcie usterki

Wywoł.danych użytkownika

Nacisnąć przycisk “F” > 3 s

Nacisnąć przycisk 

Nacisnąć przycisk “+” lub “-” 

Nacisnąć przycisk “+” lub “-” 

Menu instalatora

Nacisnąć przycisk “OK” i “+” > 1 s 

-- Jeżeli przez 5min. nie jest użyty żaden przyciskWywołanie danych instalatora

                Menu
Użytkownik             Instalator

- Nacisnąć przycisk “F” > 1 s 
- Jeżeli przez 5min. nie jest użyty żaden przycisk

Nacisnąć przycisk “+” lub “-” 

- Nacisnąć przycisk “F” i “OK”   > 3 s

Aktywacja parametrów 
instalatora

Nacisnąć przycisk “+” lub “-” 

- Nacisnąć przycisk “OK” > 1 s 
- Jeżeli przez 1min. nie jest użyty żaden przycisk- Nacisnąć przycisk “OK” > 1 s 

- Jeżeli przez 1min. nie jest użyty żaden przycisk

Wybór parametrów:
- seryjne         U1 t/m U8
- z pł. dodatk.   U1 do U8
Nacisnąć przycisk “OK”> 1 s, 
żeby wywołać wybrany para-
metr

Wybór parametrów:
- seryjne          U1 t/m U8
                                I1 do I19
- z pł. dodatk.   U1doU8
                                 I1 do I19
                                 P1 doP17 
Nacisnąć przycisk “OK”> 1 s , 
żeby wywołać wybrany parametr

Nacisnąć przycisk “+” lub “-” 

Nacisnąć przycisk “+” lub “-” 

- Jeżeli przez 1min. nie jest użyty żaden przycisk

Zapisać zmiany

Nastawy fabryczne

Nie zapisać zmian

Nacisnąć przycisk 
“F” lub “+” 

Nacisnąć przycisk  
“F” lub “-” 

Nacisnąć przycisk  
“OK” 

Zmienić wybrane 
nastawy

Zmienić wybrane 
nastawy

Nacisnąć przycisk “F” lub “+” > 1 s 

Nacisnąć przycisk “F” lub “-” > 1 s

Nacisnąć przycisk “OK” > 1 s

Zapisać zmiany

Nastawy fabryczne

Nie zapisac zmian

- Nacisnąć przycisk`F` i `-` 

Nacisnąć przycisk“F“
N a c i s n ą ć 
przycisk “F“

N a c i s n ą ć 
przycisk “F“-Wszystkie parametry 

fabryczne

Tryb pracy

Uż
ytk

ow
nik
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6.6  Wskazania wartości 
Wskażnik pokazuje  kolejno aktualną pozycję  przełącznika 
3-pozycyjnego oraz nastawione wartości przepływu powietrza 
(tryb pracy). Po lewej stronie znajduje się pozycja przełącznika  
(pozycja 1, 2 lub 3)  i po prawej stronie po kropce wydatek 
powietrza.

a =pozycja przeł. stopniowego
b = przepływ powietrza

6.6.1  Wywołanie nastaw przez użytkownika
Użytkownik może przyciskami  “+” i “-” wywołać również inne 
ważne dane  (krok 0 do 3). Numer kroku nie będzie pokaza-
ny! Patrz tabela danych dla użytkownika; jeżeli przez  5 mi-
nut nie będzie naciśnięty żaden przycisk, wskazania wrócą do 
stadardowego trybu pracy. Przy użyciu przycisku  “+” można 
przechodzić po menu (“przejdż”); przyciskiem  “-” można tylko 
wrócić z powrotem do kroku   0 . Zmiana nastawionych wartości 
w tym menu nie jest możliwa.

6.6.2 Wywołanie nastaw przez instalatora
Dla wywołania wartości nastaw przez instalatora służy odpo-
wiedni program. Po jednoczesnym naciśnięciu na 3 sekundy 
przycisków  “F” i “OK”, można wywołać wszystkie stojące do 
dyspozycji instalatora wartości danych. Jednakże danych tych 
nie można w tym menu dopasować lub zmienić.Po odwołaniu 
tego menu otwiera się zawsze numer kroku 7 (patrz następna 
tabela); przyciskiem “+” można wywołać dane instalatora i 
użytkownika, i przyciskiem “-” wraca się ponownie do kroku 1.
Jeżeli przez  5 minut nie będzie naciśnięty żaden przycisk, 
menu zostanie wygaszone i wskazania wrócą do stadardowe-
go trybu pracy.W przypadku wystąpienia usterki wyświetla się 
numer usterki na wskażniku; patrz dalej rozdział 7.
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Krok
nr.

Odczyt
(przykł.) Opis Uwaga
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or

Nr.1 2.200 Aktualna nastawa/wywiew.  [m3/h]

Nr.2  C 0 Kod trybu pracy C0 = bez meldunku
C3 = zawór nawiewu ustawiony w pozycję „ stałe ciśnienie‘
C6 = zawór wywiewu ustawiony w pozycję  ‚stałe ciśnienie‘
C7 = korekta maksymalnego wydatku powietrza

Nr.3 bP.1 Statut bypasu
(przy wbudowanym bypasie) 

0 = klapa bypasu zamk. 1 = klapa bypasu automat.
2 = nawiew minimalny

Nr.4 tP.9 Temp. pow. świeżego                       [°C] Przy temp. ujemnej (< 0 °C) wskazanie tP.9..

Nr.5 tS.21 Temp.pomieszczenia                         [°C]

Nr.6 In.0 Bez funkcji

Nr.7 u.186 Aktualny nawiew                                    
[m3/h]     

Nr.8
U
.186 Aktualny wywiew                                       

[m3/h]

Nr.9 t.180 Akt. ciśn. kanału nawiewnego         [Pa]

Nr.10 A.180 Akt. ciśn. kanału wywiewnegoo         [Pa]  

Nr.11 u0.0 Status zabezp. przed zamarz. 0 = nie, 1-4 =ciśń. nierównowagi, 5 = went. naw. wył

Nr.12 St.9 Temp. obiegu                            [°C]
(seryjnie nie ma czujnika)

Jeżeli nie jest przewidziany St.75

Nr.13 Pt.18 Temp. nawiewu                              [°C]
(seryjnie nie ma czujnika)

Jeżeli nie jest przewidziany Pt.75

>3s



 CWL-300(B) / CWL-400(B) 27

Uruchomienie Rozdział 6

Niektóre wartości nastaw mogą być zmieniane zarówno przez 
użytkownika jak i instalatora., żeby dopasować nastawy do 
wymagań.

6.7.1 Zmiana nastaw przez użytkownika
Użytkownik może zmienić ograniczoną ilość nastaw, mianowi-
cie U1 do U8  (patrz tabela w rozdziale 6.7.3); jak te nastawy 
zmienić, jest wyczerpująco opisane w rozdziale 6.2 oraz przed-

stawione na diagramie 'Schemat funkcjonowania' 
(rozdział 6.5.1) .

6.7.2 Zmiana nastaw przez instalatora
Instalator może zmienić więcej nastaw niż użytkownik. Należy 
uważać przy zmianach, gdyż fałszywa nastawa parametrów 
może zakłócić pracę urządzenia. Należy również zwrócić 
uwagę na schemat funkcjonowania, rozdział 6.5.1. Dla zmia-
ny wartości nastawy trybu pracy należy wykonać następujące 
kroki: (jako przykład jest parametr I8 (moduł-bypas zmieniony 
z 1 na 2 )

1. Nacisnąć przycisk “F” na 
3 sekundy, żeby aktywować menu 

nastawcze 

2. Nacisnąć jednocześnie przyciski 
“F” i “OK” na 3 sekundy, żeby 
aktywować zestaw parametrów 
dla instalatora

3 Przy pomocy przycisków  “+” i „-“ 
można wyszukać żądany para-
metr.

4. Przy pomocy przycisku “OK” zo-
stanie pokazana wartość nastaw 
żądanego        parametru.

5  Przy pomocy przycisków  “+” i “-” 
można zmienić wartość parame-
trów. 

 

6. Teraz zmienione parametry można:
 A zapisać
 B  nie zapisać 
 C wrócić do nastaw 
              fabrycznych.
 A Nacisnąć jednocześnie przy-

ciski “F” und “+” (najpierw 
nacisnąć “F”, potem “+” ), żeby 
zapisać zmienioną wartość, dla 
potwierdzenia zapisu  zmienio-
na wartość mignie 3 razy na 
wskażniku; pokazana, zmienio-
na wartość została zapisana.

  Nacisnąć przycisk “OK”, 
żeby wrócić do menu na-
stawczego; w razie potrze-
by  można zmienić wartość 
innych parametrów (patrz 
kroki  2 do 5).

  Teraz dalej do kroku 7.
 B Nacisnąć przycisk “OK”, żeby 

wrócić do menu nastawcze-
go, bez zapisania zmienionej 
wartości; zachowana zostaje 
dotychczasowa wartość na-
stawy.

  Teraz dalej do kroku 7.
 C Nacisnąć jednocześnie przyci-

ski “F” i “-”  (najpierw nacisnąć 
“F”, potem “+” ), żeby wrócić 
do nastaw fabrycznych. Dla 
potwierdzenia wskazania 
wartości fabrycznych zamigają 
one 3 razy. Wartości fabryczne 
zostaną zapisane, zmienione 
wrtości zostaną usunięte.

  Nacisnąć przycisk “OK”, 
żeby wrócić do menu na-
stawczego.  
Teraz dalej do kroku 7.

7 Nacisnąć przycisk “F” na 1 
sekundę, żeby opóścić menu na-
stawcze. 5423-0

>3s
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6.7.3 Tabela zmienianych wartości nastaw
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Parametry Opis Zakres nastawy Nast. fabryczna

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  I
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la
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r

U 1 Wydatek krok 1 50..(max. -10) 100

U 2 Wydatek krok 2 50..(max. -5) 150 CWL-300
200 CWL-400

U 3 Wydatek krok 3 50..300 CWL-300
50..400 CWL-400

225 CWL-300
300 CWL-400

U 4 Min. temp. zewnętrzna dla bypasu 5..20 10

U 5 Min. temp. zewnętrzna dla bypasu 18..30 22

U 8 Bez funkcji 0,1 0

I 1 Stałe ciśnienie nierównowagi -100..+100 0

I 2 Krok bez kontaktu 0,1,2,3 1

I 3 Krok bez kontaktu 2,3 2

I 4 Połączenia krok 1 0,1,2,3 1

I 5 Połączenia krok 2 0,1,2,3 2

I 6 Połączenia krok 3 0,1,2,3 3

I 7 Dop. ciśń. nierównowagi 0,1 1 (tak)

I 8 Moduł bypas 0,1, 2 1

I 9 Histereza bypasu 0..5 2

I 10 Wyłączone stałe ciśnienie 0,1 0 (nie)

I 11 Moduł grzewczy 0, 1, 2, 3 0

I 12 Zakres temp. nagrz. wstępnej -30 ...+30 0,5

I 13 Meldunek fi ltra zał/wył 1, 0 1 (zał)

I 14 Jest płyta dodatkowa 1, 0 0 (nie)

I 15 Konfi guracja nagrzewnicy 0,1 0 (nagrz)

I.16 Wentylator wył 1,2,3 1 (went. wylotu)

I.17 Czas powtórzenia 1 .. 24 24 (godz)

I.18 Min. czas wył. wentylatorów 1 .. 240 60 (sekund)

I.19 Min. czas wył. wentylatorów
po załączeniu 230V. 1 .. 240 1 (sekunda)

Dla objaśnienia powyższych nastaw patrz rozdział 6.2 i 6.3 (U1 
do U8) oraz rozdział 6.4 dla I1 do I19.

Opis nastaw parametrów. P1 do P17 jest opisany w instrukcji 
dołączonej do płyty jako osprzętu.

Parametry zmieniane przez użytkownika  są oznaczone przez 
“U”, a zmieniane przez instalatora są oznaczone przez  “I” 

(centralna płyta sterująca) lub przez “P” (płyta dodatkowa).



 CWL-300(B) / CWL-400(B) 29

Usterki Rozdział 7

7.1 Analiza usterek
Jeżeli sterowanie rozpozna usterkę, na wskażniku wyświetli 
się liczba poprzedzona literą  F (usterka). W przypadku za-
montowanego przełącznika 3-stopniowego ze wskażnikiem fi l-
tra również będzie migała lampka  LED na przełączniku. Jako 
przykład będzie pokazana usterka F9, która oznacza usterkę  
w przewodzie zasilania czujnika temperatury zewnętrznej. 
Urządzenie wejdzie w stan usterki, dopóki odpowiedni 

 problem nie  zostanie usunięty; po tym urządzenie powróci do 
stanu normalnego (autoreset), i wskażnik wróci ponownie do 
trybu ‚Praca‘.

Tabela w rozdziele  7.3 pokazuje przegląd rodzajów usterek, ich 
możliwych przyczyn i odpowiednich działań dla ich usunięcia..

7.2  Wskażnik fi ltra
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis  “FIL”, oznacza to, 
że fi ltr wymaga czyszczenia. W przypadku zamontowania 
przełącznika 3-stopniowego ze wskażnikiem fi ltra (= opcja) 
dodatkowo zamiga lampka  LED na przełączniku. Po oczysz-
czeniu lub wymianie fi ltra należy nacisnąć przycisk “OK”  na 1 

sekundę, żeby ponownie uaktywnić wskażnik fi ltra.
Napis “FIL” krótko zamiga i po tym wskażnik wróci ponownie 
do trybu ‚praca‘.

5499-0
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7.3  Wskazania kodów

Rozdział 7  Usterki

Tabela kodów

Kody Przyczyna Działanie użytkownika Działanie instalatora

F2 Zatrzymany wentylator nawie-
wu. Wezwać instalatora • Wymienić wentylator nawiewu

F5 Zatrzymany wentylator wywie-
wu. Wezwać instalatora • Wymienić wentylator wywiewu

F9 Uszk. czujnik temp.świeżego 
powietrza. Wezwać instalatora.

• Spr. przewód  od czujnika do centralnej płyty ste-
rujacej.

• Spr. połączenia na czujniku.
• Wymienić czujnik.

F10 Uszk. czujnik temp.powietrza 
wywiewu. Wezwać instalatora.

• Spr. przewód  od czujnika do centralnej płyty ste-
rukjacej.

• Spr. połączenia na czujniku.
• Wymienić czujnik.

Uwaga
Jeżeli nie działa  stopień  2  przy mechanicznym 
regulatorze obrotów, jak np przy przełączniku stopniowym, to 
jest żle połączona wtyczka  RJ . Należy odciąć wtyczkę  RJ  do       

regulatora obrotów i zamontować nową wtyczkę. 



 CWL-300(B) / CWL-400(B) 31

Konserewacja Rozdział8

8.1 Konserwacja przez użytkownika
Konserwacja przez użytkownika ogranicza się do ogólnego 
czyszczeniua  i ewentualnej wymiany fi ltra. Filtr wymaga czysz-
czenia dopiero po wyświetleniu odpowiedniej kombinacji liter  
(„FIL“) na wyświetlaczu ewentualnie jeżeli na wskażniku  fi ltra 
na przełączniku stopniowym wyświetla się czerwony  LED  Filtr 
należy wymieniać corocznie. Urządzenie nie może pracować 
bez fi ltra.
1 Wyłączyć urządzenie na płycie obsługowej (nacisnąć 

jednocześnie przyciski “OK” i “-” na 3 sekundy). Otworzyć 
klapę fi ltra..

2 Wyjąć fi ltr. Należy zwrócić uwagę, jak fi ltr jest 
     zamontowany.

3 Oczyścić fi ltr odkurzaczem.
4 Zmontować fi ltr identycznie jak był wbudowany.

5  Zamknąć klapę fi ltra i ponownie uruchomić urządzenie przez 

płytę obsługową (nacisnąć jednocześnie na 3 sekundy przy-
ciski “OK” i “+” ) 

6. Po czyszczeniu lub wymianie fi ltra należy nacisnąć na 1 
sekundę przycisk  “OK” dla uaktywnienia wskażnika fi ltra.

 Dla potwierdzenia, że fi ltr został zamontowany prawidłowo, 

wskażnik zamiga na krótko i potem wróci do trybu ‚praca‘ .

5387-A

5499e-0

bez kasety bypasu z kasetą bypasu

bez kasety bypasu z kasetą bypasu
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Rozdział 8  Konserewacja

8.2 Konserwacja przez instalatora

Konserwacja przez instalatora obejmuje czyszczenie wymi-
ennika ciepła i wentylatorów. Niezależnie od rodzaju pracy te 
czynności powinny być wykonywane co 3 lata.

1 Wyłączyć urządzenie na płycie obsługowej (nacisnąć 
jednocześnie na 3 sekundy przyciski  “OK” i “-”) i wyłączyć 
zasilanie (wyjąć wtyczkę sieciową).

 Otworzyć klapę fi ltra.

2 Wyjąć fi ltr.

3 Zdemontować pokrywę przednią.

4 Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kasetę bypasu, to 
należy ją najpierw zdemontować.

 Najpierw zdemontować wskażniki (patrz punkt 7 przy 
urządzeniu bez kasety bypasu) i poluzować 4 śruby 
sześciokątne wewnętrzne M6 x 16 ; po wyłączeniu  wtyczki 
można teraz kasetę bypasu wyciągnąć do przodu .

Wymontować wymiennik ciepła. Unikać uszkodzenia izolacji 
piankowej w urządzeniu.

6 Urządzenie bez kasety bypasu: wymiennik ciepła umyć 
ciepłą wodą ze zwykłym środkiem do płukania.

 Urządzenie z bypasem: Wymiennik ciepła umyć ostrożnie 
jak wyżej. Zasuwę bypasu i jej napęd można czyścić tyl-
ko na sucho i nie moczyć. Ostrożnie spłukać wymiennik 
ciepłą wodą.

5388-A

Bez kasety bypasu Z kasetą bypasu

Bez kasety bypasu Z kasetą bypasu

Tylko przy urządzeniu z kasetą bypasu

5388-A
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Konserewacja Rozdział 8

7 Wymontować płytę obsługową

8 Wyjąć wtyczki z centralnej płyty sterującej. Poluzować 
złącza pomiarowe na korpusie urządzenia.

9 Wymontować zespół wentylatora.

10 Wymontować obudowę spiralną
11 Wentylator oczyścić miękką szczotką. Nie przesunąć 

ciężarków wyrównujących ciśnienie.
11 Zamontować ponownie obudowę spiralną na wentylator.

13 Zamontować ponownie wentylator.
14 Dokręcić ponownie przewód masowy i podłączyć wyjęte 

wtyczki do panelu sterowania.
15 Zamontować panel sterowania
16 Zamontować ponownie wymiennik ciepła.
17 Odkręcić pokrywę przednią i zamontować ewentualnie 

wymontowaną kasetę bypasu.
18 Wstawić fi ltr czystą stroną do wymiennika ciepła
19 Zamknąć klapę fi ltra.
20 Załączyć wtyczkę zasilania.
21 Załączyć urządzenie przez płytę obsługową (przycisk “OK” 

i“+”nacisnąć na   3 sekundy)..
22 Po czyszczeniu lub wymianie fi ltra należy wrócić do 

wskazań fi ltra przez naciśnięcie na  1 sekundę 
       przycisku “OK” .

5389-A

5418-0

5383-0
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Rozdział 9  Schematy elektryczne

9.1 Schemat elektryczny bez bypasu 

E2220-0
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Schematy elektryczne  Rozdział 9

9.2 Schemat elektryczny z bypasem

E2199-0
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Rozdział 9  Schematy elektryczne

9.3 Schemat ogólny bez bypasu

E2214-0

A = Przeł. stopniowy                                                   
B = Wtyczka OpenTherm
C = Czujnik temp. pomieszczenia
D = Centralna płyta sterujaca
E = Went. dolotu

F = Went. wywiewu
G = Panel sterowania
H = Czujnik temp. zewnętrznej
J = Płyta dod (opcja)

C1  = brąz.
C2  = nieb.
C3  = ziel/żół
C5  = biał.
C9  = czerw
C10  = żółty
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9.4 Schemat ogólny z bypasem

Schematy elektryczne  Rozdział 9

E2221-0

C1 = br
C2 = nieb
C3 = zie/żół
C4 = czar
C5 = biał
C6 = Nr. 1
C7 = Nr. 2
C9 = czerw
C10 = żółty
C14 = nieb/ bia

A = Przeł. stopniowy
B = Wtyczka OpenTherm 
C = Czujnik temp. pomieszczenia
D = Centralna płyta sterujaca
E = Went. nawiewu
F = Went. wywiewu

G = Panel sterowania
H = Czujnik temp. zewnętrznej
J = Płyta dod (opcja)
K = Sterow. zaw. przesuwnego (tylko przy bypasie  fabr.)
L = Sterowanie klapy bypasu (tylko przy bypasie dobudowanym)
M = Płyta bypasu (opcja)
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9.5 Schemat elektryczny z nagrz. wstępną bez płyty dodatkowej

C1 = br
C2 = nieb
C3 = zie/żół
C4 = czar

A = Spirala grzewcza
B = Bezp. max. z przyciskiem powrotu
C = Wtyczka 230V50Hz
D = Połączenie wykonane przez instalatora
L = Bezpiecznik max. Led 

E2216-0

Uwaga!
Na panelu obsługowym nastawić
 parametr I11 na ‘1‘
Patrz rozdział 6.4

Rozdział 9  Schematy elektryczne



 CWL-300(B) / CWL-400(B) 39

Schematy elektryczne  Rozdział 9

9.6 Schemat elektryczny z nagrz. wstępną, z płytą dodatkową
Montaż nagrzewnicy wstępnej

- Wyłączyć napięcie i wyjąć wtyczkę. 

- Zamontować nagrz. wstępną na przyłączu 
    “Świeże powietrze”. 
 Strzałka musi być skierowana na urządzenie.

- Połączyć okablowanie od nagrz. wstępnej do płyty dodatko-
wej jak na schemacie okablowania.

- Załączyć napięcie CWL i nagrz. wstepnej.

I = Nawiew
II = Obieg
III = Wywiew 5449-A

Schemat okablowania nagrz. wstępnej

A = Spirala grzewcza (max. 1000 W)
B = Bezp. max. z przyciskiem powrotu
C = Wtyczka 230 V
D = Połączenie wykonane przez instalatora
E = Płyta dodatkowa
L = Bezp. max LED

C1 = br
C2 = nie
C3 = zie/żół
C4 = czar

X4 : Połączyć sygnał sterujący (230 V) nagrzewnicy   
wstępnej..

E2087-A

Nagrz. wstępna

Napięcie [V/Hz] 230/50

Rodzaj ochrony IP20

Średnica przyłącza kanałówl [mm] Ø160

Ciężar [kg] 2,5

Max. pobór mocy [W] 1000

Max. pobór prądu [A] 4,5

Nastawa nagrzewnicy wstępnej
Na panelu sterowania nastawić parametr P17. Parametr P17 
pokazuje obecność nagrz. wstępnej. W celu 

nastawienia parametru  P17 patrz instrukcja instalacji  „CWL z 
płytą dodatkową”.
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Rozdział 9  Schematy elektryczne

9.7 Schemat elektryczny z nagrz. wstępną i z płytą dodatkową
Montaż nagrz. wstępnej

- Wyłączyć napięcie i wyjąć wtyczkę. 

- Zamontować nagrz. wstępną na przyłączu 
    “Świeże powietrze. 
 Strzałka musi być skierowana na urządzenie.

- Połączyć okablowanie od nagrz. wstępnej do płyty dodatko-
wej jak na schemacie okablowania.

- Załączyć napięcie CWLi nagrz. wstepnej.
I = nawiew
II = obieg
III = wywiew
IV = pow. świeże. 5450-A

Schemat okablowania nagrz. wstępnej
A = Spirala grzewcza (max. 1000 W)
B = Bezp. max. z przyciskiem powrotu
C = Czujnik temperatury
D = Wtyczka 230 V
E = Połączenie wykonane przez instalatora
F = Płyta dodatkowa
L = Bezp. max LED

C1 = br
C2 = nie
C3 = zie/żół
C4 = czar
C5 = żół

X1 : Przyłączyć czujnik temperatury nagrz. dodatkowej.
X4 : Przyłączyć sygnał sterujący (230 V) nagrzewnicy 
             dodatkowej.. E2085-A

Nagrz. dodatkowa

Napięcie [V/Hz] 230/50

Rodzaj ochrony IP20

Średnica przyłączy kanałów [mm] Ø160

Ciężar [kg] 2,5

Max. pobór mocy [W] 1000

Max. pobór prądu [A] 4,5

Nastawa nagrzewnicy dodatkowej
Na paneliu sterowania należy nastawić parametr  U6 . Para-
metr  U6 pokazuje nastawioną temperaturę nagrzewnicy do-
datkowe. Celem nastawy parametru  U6 należy zapoznać się z 

instrukcją  “CWL z płytą dodatkową”.
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Serwis Rozdział 10

10.1 Części zamienne

Element Nr. materiału

Wentylator CWL-300 (B) 21 37 464

Wentylator CWL-400 (B) 21 37 465

Centralna płyta sterująca CWL-300 (B) 27 44 536

Centralna płyta sterująca CWL-400 (B) 27 44 537

Czujnik temperatury CWL-300 (B) / CWL-400 (B) 27 44 540

Wymiennik ciepła CWL-300 / CWL-400 20 70 708

Wymiennik ciepła CWL-300 B / CWL-400 B 20 70 709

Sterowanie urządzenia z wyświetlaczem CWL-300 (B) / CWL-400 (B) 27 44 541

10.2 Notatki 
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POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI   EU 

Wolf GmbH
Industriestraße 1
D-84048 Mainburg

Niniejszym oświadczamy, że niżej opisany aparat  odpowiada Dyrektywie EU w zakresie koncepcji i rodzaju, oraz w 
naszym wykonaniu spełnia wymagania w zakresie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i wymagań zdrowotnych. W 
razie wprowadzenia nieuzgodnonych z nami zmian  Oświadczenie traci ważność.

Określenie  Rekuperator z odzyskiem ciepła
urządzenia:

Oznaczenie  CWL – 300 (B)
typu       :  CWL – 400 (B)
     

Odpowienie  98/37/EG    Dyrektywa maszynowa EG 
Dyrektywy EG:  

Normy      DIN EN 12100 Teil 1 u. 2  Bezpieczeństwo maszyn - pojęcia podstawowe,
związane      ogólne ukształtowanie
             :   DIN EN 294   Bezpieczeństwo maszyn – 
         odległości bezpieczne 
         dla kończyn górnych
     DIN EN 349   Bezpieczeństwo maszyn – 
         odległości minimalne dla 
         zabezpieczenia części ciała

Wyposażenie elektryczne  oraz osprzęt regulacyjny urządzenia odpowiada następującym wymaganiom:

Odpowiednie  73/23/EWG   Dyrektywa niskonapięciowa i. d. F. 93/68/EWG
Dyrektywy EG:  89/336/EWG   Dyrektywa EMV i. d. F. 93/68/EWG
     RoHS 2002/95/EG  Dyrektywa ograniczająca używanie
         materiałów niebezpiecznych w urządzeniach
         elektrycznych

Normy      EN 60335 część 1  Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych
związane  EN 60730   Automatyczne elektryczne urządzenia regulacyjne i sterownicze
                 EN 61000-6-2 i -3                Zgodność elektromagnetyczna
     EN 61000-3-2 i -3               Zgodność elektromagnetyczna

Mainburg, den 05.03.07

Dr. Fritz Hille
Technischer Geschäftsführer

Gerdewan Jacobs
Technischer Leiter

Wolf GmbH       84048 Mainburg       Postfach 1380      Telefon 08751/74-0      Telefax 08751/741600      Internet www.wolf-heiztechnik.de
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