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DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 
 
Urządzenia serii NRC zapewniają jednocześnie wentylację, filtrowanie powietrza oraz 
regenerację ciepła, zawarte w jednym urządzeniu pozwalającym dodatkowo na podłączenie 
wielu akcesoriów dla zapewnienia specyficznych wymagań komfortu w każdym rodzaju 
pomieszczeń. Komfort otoczenia jest uzyskiwany poprzez wyciąganie nieświeżego powietrza 
z pomieszczenia i wprowadzania równoważnej ilości powietrza świeżego pobieranego z 
zewnątrz. Powietrze jest oczyszczane poprzez filtry znajdujące się zarówno na wlocie jak i na 
wylocie powietrza z urządzenia. Regeneracja energii jest przeprowadzana dzięki 
zastosowaniu wysokoefektywnego rekuperacyjnego wymiennika ciepła, wykonanego z 
aluminium. Wymiennik ten pozwala na oszczędność energii rzędu 50% - przy pracy w zimie 
która w normalnym przypadku byłaby wyrzucona na zewnątrz. 
Dokładne zaprojektowanie produktu pozwoliło na minimalizację jego wymiarów co zapewnia 
bardzo prosty montaż urządzenia w sufitach podwieszanych lub niewielkich przestrzeniach, 
jednocześnie zapewniając łatwy dostęp do urządzenia w celu jego konserwacji. 
Typoszereg urządzeń zawiera 7 rozmiarów ( przepływ powietrza od 350 m3/h do 3300 m3/h). 
Wszystkie rozmiary są dostępne zarówno w wersji poziomej jak i pionowej. Urządzenia te 
stanowią doskonałe rozwiązanie dla uzyskania zgodności komfortu pomieszczenia z 
przepisami anty – nikotynowymi, zapewniając jednocześnie niski pobór energii dzięki 
zastosowaniu rekuperacji ciepła. 
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(*) Przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora w odległości 1 m od wylotu z wentylatora, z założonymi 
filtrami powietrza. 
(**) Wydajności dla : przepływu powietrza świeżego = przepływowi powietrza wyciąganego z pomieszczenia, 
temp. pow. zew. -50C; RH 80%; temp. w pomieszczeniu 200C; RH 50%. 
(***)Wydajności dla : przepływu powietrza świeżego = przepływowi powietrza wyciąganego z pomieszczenia, 
temp. pow. Zew. Na wlocie 340C; RH 50%; temp. w pomieszczeniu 260C; RH 50%. 
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3.1.1 KONFIGURACJA POZIOMA 
 

 

1. struktura obudowy wykonanej wycinanych 
paneli. 

2. Rekuperacyjny wymiennik ciepła o 
przepływie krzyżowym  

3. Filtr powietrza o pofalowanej powierzchni 
4. Silnik wentylatora 
5. Elementy mocujące 
6. Wymiennik gorącej wody (w wersji NRCxxA) 

lub grzałki elektryczne (w wersji NRCxxE) 
7. Zbiornik gromadzący skropliny 
8. Sterownik elektroniczny. 

 
UWAGA: konfiguracja pozioma jest standardowo dostarczana z otworem inspekcyjnym umieszczonym z boku – 
do instalacji w suficie podwieszanym. Na żądanie można zamówić jednostki z górnym otworem inspekcyjnym – do 
montażu w podłodze. 
 
3.1.2 KONFIGURACJA PIONOWA 
 

 

1. struktura obudowy wykonanej wycinanych paneli. 
2. Rekuperacyjny wymiennik ciepła o przepływie 

krzyżowym  
3. Filtr powietrza o pofalowanej powierzchni 
4. Silnik wentylatora 
5. Sterownik elektroniczny 
6. Podstawa 
7. Elementy mocujące 
8. Zbiornik gromadzący skropliny 
9. Wymiennik gorącej wody (w wersji NRCxxA) lub 

grzałki elektryczne (w wersji NRCxxE) 
 

 
3.1.3 MODÓŁ WYMIENNIKA  

 

1. Struktura nośna obudowy 
2. Elementy mocujące 
3. Wymiennik wodny (moduł BF,MPW,MPX) lub 

na bezpośrednie odparowanie (moduł 
BFD,BFDW,BFDX) 

4. Wymiennik dogrzewający wodny (moduł 
BF,MPW,MPX) lub grzałki elektryczne (moduł 
MPX,BFDX) 

5. Zbiornik gromadzący skropliny 

UWAGA: Urządzenie rekuperacji ciepła zostało 
zaprojektowane do montażu wewnątrz i nie może 
być instalowane na zewnątrz. 
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• AKCESORIA 
 
BF – model z chłodnicą wodną 
MPW - model z chłodnicą wodną i wymiennikiem wodnym dogrzewającym 
MPX - model z chłodnicą wodną i grzałkami dogrzewającymi 
BFD – moduł z wymiennikiem bezpośredniego odparowania (parownikiem) 
BFDW -  moduł z wymiennikiem bezpośredniego odparowania i wymiennikiem wodnym 
dogrzewającym 
BFDX -  moduł z wymiennikiem bezpośredniego odparowania grzałkami dogrzewającymi 
G4 -  filtry o efektywności G4 (jako opcja wobec standardowych G3) 
SU – moduł z tłumikami hałasu 
FGC – kołnierze okrągłe 
SE – przepustnice 
RG – kompletny system sterowania z panelem elektronicznym, wyposażonym wyświetlacz, 
którego można używać zdalnie. 
 

• TABELE KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW 
 
Konfiguracja pozioma 
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Konfiguracja pionowa 
 

 
 
Przykład: NRC07B+MPW75+FGC1+SE2 : jednostka NRC w wersji podstawowej konfiguracji poziomej + 
moduł z chodnicą wodną i wodnym wymiennikiem dogrzewającym + kołnierze okrągłe + przepustnice.  
 

 
 

Konfiguracja pozioma Konfiguracja pionowa 
NRCxxB 

(wersja podstawowa) 
NRCxxVB 

(wersja podstawowa) 
NRCxxA 

(wersja z wodną nagrzewnicą powietrza) 
NRCxxVA 

(wersja z wodną nagrzewnicą powietrza) 
NRCxxE 

(wersja z elektryczną nagrzewnicą powietrza) 
NRCxxVE 

(wersja z elektryczną nagrzewnicą powietrza) 
 
3.3.1 Konfiguracja pozioma. 
 
3.3.1.1 wersja NRCxxB 
 
Charakterystyka wersji NRCxxB (podstawowej, poziomej). 
 

 

• Obudowa: obudowę urządzenia stanowi samonośna konstrukcja 
wykonana z paneli o grubości 20mm wykonanych ze stali 
galwanizowanej z izolacją w postaci poliuretanu o gęstości 40 
kg/m3. Na powierzchni balach s ą wykonane wstępne nacięcia – 
do podłączenia kanałów okrągłych za pomocą kołnierzy (np. w 
przypadku konieczności zmiany kierunku orientacji wentylatora, 
oraz w okolicach przyłączy każdego z wymienników ciepła 
(wersje NRCxxA) dla zrealizowania połączeń. 

• Otwory inspekcyjne: znajdujące się u dołu – w przypadku 
instalacji pod sufitem lub u góry – instalacja w podłodze 

 
• Wentylatory wywiewu i nawiewu: urządzenie jest wyposażone w wentylatory odśrodkowe z podwójnym 

wyciągiem bezpośrednio połączone z napędzającym je silnikiem. Silniki wentylatorów posiadają jedną 
prędkość obrotową wentylatora i są zarządzane przez sterownik elektroniczny. Zastosowano wentylatory 
wyciągowe co zapewnia jednorodność strumienia przepływu powietrza i jednocześnie maksymalną 
wydajność jednostki. 

• Filtry: zastosowano filtry siatkowe i ścinką falistą umiejscowioną przed jednostką rekuperacyjną na 
wlocie i wylocie z urządzenia. Standardowo montowane są filtry klasy G3 wg UNI EN 779 o efektywności 
80%. Są to filtry o grubości 48mm, łatwo wyjmowane co pozwala na szybkie ich czyszczenie i 
konserwację. 

• Jednostka odzysku ciepła: jest to wymiennik krzyżowy wykonany z aluminium. Podczas pracy w ziemie 
efektywność odzysku wynosi 50% - jest to pierwsza klasa efektywności odzysku ciepła z powietrza 
pochodzącego z wnętrza pomieszczenia. 
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• Zbiornik skroplin: wykonany jest ze stali galwanizowanej i umieszczony poniżej wymiennika odzysku 
ciepła, grzałek elektrycznych, lub innych akcesoriów. Zbiornik jest łatwo demontowany dzięki 
zastosowaniu elastycznego montażu oraz przewodu odprowadzającego skropliny o średnicy ½’’ UNI 338, 
umiejscowionego blisko ściany bocznej urządzenia. 

• Elektroniczny regulator prędkości wentylatora: pozwala na niezależną i płynną regulacje prędkości 
obrotowej wentylatorów w celu optymalizacji strumienia powietrza. Regulator posiada trzy wskaźniki 
prędkości oraz wskaźnik określający kierunek przepływu. Regulatory te są dostarczane jako wyposażenie 
standardowe. 

• Elementy mocujące: pozwalają na szybkie i bezpieczne zamocowanie jednostki przy suficie lub w 
podłodze. 

 
3.3.1.2 wersja NRCxxA  
 
Wersja ta posiada tą samą strukturę oraz te same komponenty co NRCxxB, dodatkowo zawiera: 
 

 

• nagrzewnica wodna : trzy rzędowy wodny wymiennik 
ciepła ogrzewający powietrze, posiadający 
aluminiowe lamele o geometrii P2519 umieszczony za 
wymiennikiem rekuperacyjnym na drodze przepływu 
świeżego powietrza. Przyłącza wodne są wykonane 
jako żeńskie zarówno na  wlocie jak i wylocie wody z 
wymiennika. Przyłącza mają rozmiar 1’’ G UNI 338 i 
wyposażone są standardowo w zawór 
odpowietrzający. 

 

 
3.3.1.3 wersja NRCxxE  
 
Wersja ta posiada tą samą strukturę oraz te same komponenty co NRCxxB, dodatkowo zawiera: 
 

 

• nagrzewnica elektryczna : grzałka elektryczna o 
wzmocnionej konstrukcji spirali, z dwoma lub trzema 
stopniami grzania – w zależności od wydajności, 
umiejscowiona jest za wymiennikiem rekuperacyjnym na 
linii przepływu świeżego powietrza. Nagrzewnica jest 
wyposażona w termostat zabezpieczający z ręcznym 
resetem. 

 

 
3.3.2 Konfiguracja pionowa 
 
3.3.2.1 wersja NRCxxVB 
 

 

• Obudowa: obudowę urządzenia stanowi samonośna konstrukcja wykonana z 
paneli o grubości 20mm wykonanych ze stali galwanizowanej z izolacją w 
postaci poliuretanu o gęstości 40 kg/m3. Na powierzchni balach s ą 
wykonane wstępne nacięcia – do podłączenia kanałów okrągłych za pomocą 
kołnierzy (np. w przypadku konieczności zmiany kierunku orientacji 
wentylatora, oraz w okolicach przyłączy każdego z wymienników ciepła 
(wersje NRCxxVA) dla zrealizowania połączeń. Obudowa zawiera podstawę 
w której umieszczone są dwa zbiorniki na skropliny, jeden umiejscowiony 
jest blisko wymiennika rekuperacyjnego, a drugi w okolicach silnika 
wentylatora. Kondensat zebrany w tym ostatnim zbiorniku jest 
odprowadzany do zbiornika dolnego poprzez elastyczny przewód rurowy. 

• Otwór inspekcyjny: dostęp do środka urządzenia można osiągnąć poprzez 
demontaż paneli. 
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• Wentylatory wywiewu i nawiewu: urządzenie jest wyposażone w wentylatory odśrodkowe z 
podwójnym wyciągiem bezpośrednio połączone z napędzającym je silnikiem. Silniki 
wentylatorów posiadają jedną prędkość obrotową wentylatora i są zarządzane przez sterownik 
elektroniczny. Zastosowano wentylatory wyciągowe co zapewnia jednorodność strumienia 
przepływu powietrza i jednocześnie maksymalną wydajność jednostki. 

• Filtry: zastosowano filtry siatkowe i ścinką falistą umiejscowioną przed jednostką 
rekuperacyjną na wlocie i wylocie z urządzenia. Standardowo montowane są filtry klasy G3 wg 
UNI EN 779 o efektywności 80%. Są to filtry o grubości 48mm, łatwo wyjmowane co pozwala 
na szybkie ich czyszczenie i konserwację. 

• Jednostka odzysku ciepła: jest to wymiennik krzyżowy wykonany z aluminium. Podczas pracy 
w ziemie efektywność odzysku wynosi 50% - jest to pierwsza klasa efektywności odzysku 
ciepła z powietrza pochodzącego z wnętrza pomieszczenia. 

• Zbiorniki skroplin: wykonane są ze stali galwanizowanej i umieszczone pod wymiennikiem 
rekuperacyjnym oraz pod silnikiem wentylatora. Przyłącze do odprowadzenia skroplin na 
zewnątrz ma rozmiar ½’’ G UNI 338. 

• Elektroniczny regulator prędkości wentylatora: pozwala na niezależną i płynną regulacje 
prędkości obrotowej wentylatorów w celu optymalizacji strumienia powietrza. Regulator 
posiada trzy wskaźniki prędkości oraz wskaźnik określający kierunek przepływu. Regulatory te 
są dostarczane jako wyposażenie standardowe. 

• Elementy mocujące: pozwalają na szybkie i bezpieczne zamocowanie jednostki przy suficie lub 
w podłodze. 

• Podstawa: wysokość podstawy to 60m, nogi podstawy są umieszczone na rogach obudowy 
urządzenia. 

 
3.2.2.2 wersja NRCxxVA  
 
Posiada tą samą konstrukcję oraz te same komponenty co jednostka NRCxxVB, dodatkowo posiada:  
 

 

• nagrzewnica wodna : trzy rzędowy wodny wymiennik ciepła ogrzewający 
powietrze, posiadający aluminiowe lamele o geometrii P2519 
umieszczony za wymiennikiem rekuperacyjnym na drodze przepływu 
świeżego powietrza. Przyłącza wodne są wykonane jako żeńskie zarówno 
na  wlocie jak i wylocie wody z wymiennika. Przyłącza mają rozmiar 1’’ G 
UNI 338 i wyposażone są standardowo w zawór odpowietrzający. 

 

 
3.3.2.3 wersja NRCxxVE 
 
Posiada tą samą konstrukcję oraz te same komponenty co jednostka NRCxxVB, dodatkowo posiada:  
 

 

• nagrzewnica elektryczna : grzałka elektryczna o wzmocnionej 
konstrukcji spirali, z dwoma lub trzema stopniami grzania – w 
zależności od wydajności, umiejscowiona jest za wymiennikiem 
rekuperacyjnym na linii przepływu świeżego powietrza. Nagrzewnica 
jest wyposażona w termostat zabezpieczający z ręcznym resetem. 
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Konfiguracja pozioma Konfiguracja pionowa 
BF 

(moduł z chłodnicą wodną) 
/ 

MPW 
(moduł z chłodnicą wodną i wymiennikiem wodnym 

dogrzewającym) 

/ 

MPX 
(moduł z chłodnicą wodną i grzałkami dogrzewającymi) 

/ 

BFD 
(moduł z wymiennikiem na bezpośrednie odparowanie) 

/ 

BFDW 
(moduł z wymiennikiem na bezpośrednie odparowanie i 

wymiennikiem wodnym dogrzewającym) 

/ 

BFDX 
(moduł z wymiennikiem na bezpośrednie odparowanie i 

grzałkami dogrzewającymi) 

/ 

G4 
(opcjonalne filtry o efektywności G4) 

G4 
(opcjonalne filtry o efektywności G4) 

SU 
(moduł z tłumikiem hałasu) 

/ 

FGC 
(kołnierze okrągłe) 

FCG 
(kołnierze okrągłe) 

SE 
(przepustnice) 

SE 
(przepustnice) 

RG 
(system regulacji) 

RG 
(system regulacji) 

 

3.4.1 Moduł z chłodnicą wodną (BF) 
Moduł dostępny tylko dla konfiguracji poziomej. 
Jest to moduł zewnętrzny który może być zamontowany za wentylatorem nawiewającym świeże 
powietrze. Moduł posiada: 
 

 

• cztero rzędowy wodny wymiennik ciepła chłodzący powietrze, 
posiadający aluminiowe lamele o geometrii P2519, wyposażony 
jest w zbiornik skroplin z przyłączem 1/2’’ G UNI 338. Przyłącza 
wodne są wykonane jako żeńskie zarówno na  wlocie jak i 
wylocie wody z wymiennika. Przyłącza mają rozmiar 1’’ G UNI 
338 i wyposażone są standardowo w zawór odpowietrzający. 

  

 

3.4.2 Moduł z chłodnicą wodną i wymiennikiem wodnym dogrzewającym (MPW). 
Moduł dostępny tylko dla konfiguracji poziomej. 
Jest to moduł zewnętrzny który może być zamontowany za wentylatorem nawiewającym świeże 
powietrze. Moduł posiada: 
 

 

• cztero rzędowy wodny wymiennik ciepła chłodzący powietrze, 
posiadający aluminiowe lamele o geometrii P2519. Przyłącza 
mają rozmiar 1’’ G UNI 338 i wyposażone są standardowo w 
zawór odpowietrzający. 

• Wymiennik wodny dogrzewający dwu – rzędowy z miedzianymi 
rurkami i aluminiowymi lamelami, geometria P2519. Przyłącza 
wodne są wykonane jako żeńskie zarówno na  wlocie jak i 
wylocie wody z wymiennika. Przyłącza mają rozmiar 1’’ G UNI 
338 i wyposażone są standardowo w zawór odpowietrzający. 

• Zbiornik skroplin wykonany ze stali galwanizowanej z 
przyłączem odprowadzenia ½’’ G UNI 338. 
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3.4.3 Moduł z chłodnicą wodną i dogrzewającymi grzałkami elektrycznymi (MPX) 
Moduł dostępny tylko dla konfiguracji poziomej. 
Jest to moduł zewnętrzny który może być zamontowany za wentylatorem nawiewającym świeże powietrze. Moduł 
posiada: 
 

 

• cztero rzędowy wodny wymiennik ciepła chłodzący powietrze, 
posiadający aluminiowe lamele o geometrii P2519. Przyłącza wodne są 
wykonane jako żeńskie zarówno na  wlocie jak i wylocie wody z 
wymiennika.  Przyłącza mają rozmiar 1’’ G UNI 338 i wyposażone są 
standardowo w zawór odpowietrzający. 

• nagrzewnica elektryczna : grzałka elektryczna o wzmocnionej konstrukcji 
spirali, z dwoma lub trzema stopniami grzania – w zależności od 
wydajności. Nagrzewnica jest wyposażona w termostat zabezpieczający z 
ręcznym resetem. 

• Zbiornik skroplin wykonany ze stali galwanizowanej z przyłączem 
odprowadzenia ½’’ G UNI 338. 

 

3.4.4 Moduł z  wymiennikiem na bezpośrednie odparowanie (parownikiem) (BFD). 
Moduł dostępny tylko dla konfiguracji poziomej. 
Jest to moduł zewnętrzny który może być zamontowany za wentylatorem nawiewającym świeże powietrze. Moduł 
posiada: 
 

 

• Wymiennik na bezpośrednie odparowanie, pracujący z czynnikiem R 
407 , cztero rzędowy wykonany z rurek miedzianych i lameli 
aluminiowych o geometrii P2519. 

• Zbiornik skroplin wykonany ze stali galwanizowanej z przyłączem 
odprowadzenia ½’’ G UNI 338. 

 

3.4.5 Moduł z  wymiennikiem na bezpośrednie odparowanie (parownikiem) i wodnym 
wymiennikiem dogrzewającym (BFDW). 
Moduł dostępny tylko dla konfiguracji poziomej. 
Jest to moduł zewnętrzny który może być zamontowany za wentylatorem nawiewającym świeże powietrze. Moduł 
posiada: 
 

 

• Wymiennik na bezpośrednie odparowanie, pracujący z czynnikiem R 
407 , cztero rzędowy wykonany z rurek miedzianych i lameli 
aluminiowych o geometrii P2519. 

• Wymiennik wodny dogrzewający dwu – rzędowy z miedzianymi rurkami 
i aluminiowymi lamelami, geometria P2519. Przyłącza wodne są 
wykonane jako żeńskie zarówno na  wlocie jak i wylocie wody z 
wymiennika. Przyłącza mają rozmiar 1’’ G UNI 338 i wyposażone są 
standardowo w zawór odpowietrzający. 

• Zbiornik skroplin wykonany ze stali galwanizowanej z przyłączem 
odprowadzenia ½’’ G UNI 338. 

 
3.4.6 Moduł z  wymiennikiem na bezpośrednie odparowanie (parownikiem) i dogrzewającymi 
grzałkami elektrycznymi. 
Moduł dostępny tylko dla konfiguracji poziomej. 
Jest to moduł zewnętrzny który może być zamontowany za wentylatorem nawiewającym świeże powietrze. Moduł 
posiada: 

 

• Wymiennik na bezpośrednie odparowanie, pracujący z czynnikiem R 
407 , cztero rzędowy wykonany z rurek miedzianych i lameli 
aluminiowych o geometrii P2519. 

• nagrzewnica elektryczna : grzałka elektryczna o wzmocnionej 
konstrukcji spirali, z dwoma lub trzema stopniami grzania – w 
zależności od wydajności. Nagrzewnica jest wyposażona w termostat 
zabezpieczający z ręcznym resetem. 

• Zbiornik skroplin wykonany ze stali galwanizowanej z przyłączem 
odprowadzenia ½’’ G UNI 338. 
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3.4.7 Filtry o efektywności G4 (G4) 
Jednostki NRC mogą być wyposażone w dwa filtry siatkowe o pofalowanej powierzchni o efektywności 
G4 wg. UNI EN 779 (efektywność wagowa 90%) które mogą być zamontowane w miejsce 
standardowych filtrów G3, filtry mają grubość 48mm. 
 
3.4.8 Tłumiki hałasu (SU) 
 

 

Akcesoria dostępne tylko dla konfiguracji poziomej. Są to dwa moduły które 
mogą być instalowane po stronie pomieszczenia. Moduły zawierają tłumiki 
wykonane z paneli z wełny mineralnej z powierzchniami kontaktującymi się 
ze strumieniem powietrza zabezpieczonymi warstwą poliestrową i mikro-
perforowaną cynkową płytą galwanizowaną . 
 

 
3.4.9 Kołnierze okrągłe (FGC) 
 

 

Akcesoria te nie są dostępne dla wersji NRC21 i NRC33. Akcesoria te składają się 
z kołnierzy umożliwiających podłączenie okrągłych kanałów powietrznych do 
prostokątnych otworów wykonanych obudowie jednostki. 
 

 
3.4.10 Przepustnice (SE) 
 

 

Mogą być używane wraz z funkcją przeciw zamrożeniową lub do 
zrealizowania free-coolingu. Składają się z ramy wykonanej z blachy 
galwanizowanej oraz aluminiowych łopatek połączonych nylonowym 
mechanizmem. Przepustnica może być napędzana siłownikiem. 

 
3.4.11 System regulacji (RG) 
 
Opcjonalny system regulacji jest systemem zastępującym standardowo dostarczane sterowniki elektroniczne i 
składa się: 

• panel elektroniczny – kompletny z zasilaniem i termo-regulacją  (trzydrogowe zawory mieszające i 
odpowiednie dla nich siłowniki nie są dostarczane w zestawie). 

Terminal zacisków zawiera: 
• pojedynczy zestyk ON/OFF z możliwością zdalnego sterowania  
• jeden zestyk do zarządzania alarmami z możliwością zdalnego zarządzania 
• jeden zestyk do zmiany trybu pracy LATO/ZIMA z możliwością zdalnego zarządzania 

 
• terminal do zdalnego sterowania – z wyświetlaczem pozwalający zarządzać 

- prędkością wentylatora  
- wymiennikami ciepła. System regulacji steruje pracą trójdrogowych zaworów mieszających poprzez sygnał 
modulacyjny dla jednostek NRCxxA NRCxxVA, natomiast dla wymieników ciepła znajdujących się w dodatkowych 
modułach system regulacji opiera się na sygnałach cyfrowych sterujących trzy punktowymi zaworami 
trójdrogowymi. Trzydrogowe zawory mieszające i odpowiednie dla nich siłowniki nie są dostarczane w zestawie. 
- grzałkami elektrycznymi (dwustopniowa regulacja) 
- włączaniem i wyłączaniem agregatu skraplającego w przypadku występowania wymiennika na bezpośrednie 
odparowanie. 
 

 
 

• NRC bez akcesoriów: 
Jednostki są dostarczane z zamkniętymi wszystkimi otworami wentylacyjnymi oraz elementami wewnętrznymi 
pozycjonowanymi jak na rysunku 1 poniżej. 



 

 

15 

W momencie instalacji urządzenia położenie wewnętrznych komponentów może być zmienione tak aby zapewnić 
odpowiednie działanie urządzenia oraz spełnienie wymagań systemu (pozycje 2,3,4 dla konfiguracji poziomej i 
pozycja 2 dla konfiguracji pionowej) zgodnie z opisem zawartym w części instrukcji dotyczącej instalacji, 
konserwacji oraz użytkowania urządzenia. 
 

• NRC z akcesoriami : 
Jednostki są dostarczane z zamkniętymi otworami wentylacyjnymi. Elementy wewnętrzne (wentylatory, wszelkie 
wymienniki, presostaty, czujniki, itp.) są umieszczone w miejscach określonych w zamówieniu. 
 
3.5.1 Konfiguracja pozioma. 

 
 
3.5.2 Konfiguracja pionowa. 
 

 

 

 

Funkcja free-coolingu powoduje że powietrze wypływające z 
pomieszczenia jest prowadzone bezpośrednio do otoczenia, 
poprzez kanał podłączony do wlotu A z pominięciem wymiennika 
rekuperacyjnego. W związku z tym świeże powietrze przepływa 
przez filtr i wymiennik rekuperacyjny bez wymiany ciepła w 
wymienniku. Aby móc korzystać z funkcji free-coolingu konieczne 
jest zamontowanie kanału powietrznego podłączonego do wylotu 
A oraz dwóch przepustnic o przeciwnej logice działania ( B oraz 
C). 
W przypadku gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest blisko 
temperatury w pomieszczeniu wówczas przepustnica C jest 
zamknięta i otwarta jest przepustnica B. 
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3.7.1 Jednostka podstawowa. 
- konfiguracja pozioma i pionowa  

 
 
 
 

 

 
3.7.2 Akcesoria  
- moduł wymiennika ciepła  
 
 

 

 
 
- tłumiki hałasu (SU) 
 
 

 

 

 
- przepustnice (SE) 
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- kołnierze okrągłe (FGC) 

 

 

 
 

 

 
 
Wykresy charakterystyk wentylatorów są pokazane na diagramach poniżej z podziałem na 
jednostki poziome i pionowe. 
Wykresy są sporządzone dla maksymalnych i minimalnych prędkości wentylatora. Prędkości 
średnie są oznaczone poprzez linie zawierające się pomiędzy min i maks. Prędkości 
wentylatora. Rzędna wykresu to wartość ciśnienie statycznego, natomiast odcięta to wartość 
przepływu wyrażona w m3/h, określone dla kanału powietrznego w odległości w 1 m od 
wentylatora. Spadek ciśnienia na akcesoriach może być określony poprzez  odczytanie 
wartości dyspozycyjnego ciśnienia statycznego odczytanego w funkcji przepływu powietrza 
odczytany z tabeli obok wykresu. 
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Poniższe wykresy przedstawiają wydajności wymienników ciepła (efektywność, moc odzysku) 
w funkcji przepływu powietrza dl każdego rozmiaru jednostki. 
 
Wykresy przedstawione są dla warunków: 

• praca w zimie: przepływ powietrza świeżego równy przepływowi powietrza z 
pomieszczenia; temp. zew. -50C, RH 80%; temp. w pomieszczeniu 200C, RH 50%  

• praca w lecie: przepływ powietrza świeżego równy przepływowi powietrza z 
pomieszczenia; temp. zew. 340C, RH 50%; temp. w pomieszczeniu 260C, RH 50% 

 
Dla warunków innych niż wymienione powyżej, wartości odczytane z wykresów muszą być 
przemnożone przez odpowiedni współczynnik wg tabel poniżej. 
 
Temperatura powietrza świeżego na wylocie z wymiennika rekuperacyjnego jest pokazana w 
ostatniej kolumnie tabeli jako różnica pomiędzy temp. zewnętrzną.  
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4.2.1 Praca w zimie. 
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4.3.1 Wymiennik ogrzewający (wersja NRCxxA) 
 
Wydajność cieplna wymienników znajdujących się za wymiennikiem rekuperacyjnym jest podana na poniższych 
wykresach w funkcji przepływu powietrza. 
 
Wykresy przedstawione są dla warunków: 

• temperatura na wlocie do wymiennika (pokrywająca się z temp. na wylocie z wymiennika 
rekuperacyjnego) ma wartość około 8 0C 

• temp. wody na wlocie/wylocie 45/400C, 70/600C, 80/700C. 
 
Dla warunków powietrza na wlocie niż te podane poniżej (60C, 100C, 120C), wartości odczytane z wykresu 
powinny być przemnożone przez odpowiedni współczynnik (K) dobrany z tabeli. 
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4.3.2 Wymienniki dogrzewające (MPW,BFDW) 
 
Wydajności grzewcze osiągane przez wymienniki znajdujące się za wymiennikiem rekuperacyjnym w module 
wymiennika ciepła są przedstawione na wykresach poniżej w funkcji przepływu powietrza. 
 
Wykresy przedstawione są dla warunków: 

• temp na wlocie do wymiennika (odpowiada temp. powietrza na wylocie z wymiennika chłodzącego) 
około 170C; 

• temp wody wlotu/wylotu do wymiennika  45/400C, 70/600C, 80/700C. 
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Na poniższych wykresach przedstawiono spadek ciśnienia wody na wymiennikach ciepła 
umieszczonych zaraz za wymiennikiem rekuperacyjnym oraz spadek na wymiennikach w 
module chłodzącym. Spadek ciśnienia po stronie powietrza, w funkcji przepływu powietrza, 
może być odczytany na osi rzędnych. 
 
Aby odczytać spadek ciśnienia wody na wymienniku należy : 

• na wykresie 1, przy znanej temperaturze wody i wydajności wymiennika, znaleźć 
przepływ wody na rzędnej wykresu; 

• na wykresie 2, gdy znany jest przepływ wody z wykresu 1, spadek ciśnienia na 
wymienniku (zawierający również spadek ciśnienia na przyłączach) może być 
odczytany na rzędnej tego wykresu. Krzywe znajdujące się na wykresie 2 odnoszą się 
do temp. wody 80/700C. Aby uzyskać spadki ciśnienia dla innych temperatur wody 
należy wartość odczytaną na wykresie 2 przemnożyć przez odpowiedni współczynnik 
zawarty w poniższych tabelach. 
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4.4.1 Wewnętrzne wymienniki ciepła ogrzewające (NRCxxA) 
 

 
 
4.4.2 Wymiennik dogrzewający (MPW, BFDW) 
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4.5.1 Grzałki wewnętrzne (NRCxxE, NRCxxVE) 

 
(*) przy nominalnym przepływie powietrza 
 

4.5.2 Grzałki dogrzewające (MPX, BFDX) 

 
(*) przy nominalnym przepływie powietrza 
 

 
 
4.6.1 Chłodnica wodna (BF, MPW, MPX) 
 
Z poniższych tabel możliwe jest odczytanie wartości wydajności chłodniczej dla wymienników chłodzących 
znajdujących się w dodatkowym module. Wydajności podano dla każdego z rozmiarów urządzenia, w zależności 
od przepływu powietrza. 
 

Legenda:  
 
Pa: przepływ powietrza 
Tia: temperatura wlotu powietrza 
UR: wilgotność względna  
Tua: temperatura wylotu powietrza 
Qtot: całkowita wydajność chłodnicza 
Sen: jawna wydajność chłodnicza 
Pw: przepływ wody zasilającej  
DPw: spadek ciśnienia wody (zawierający spadek ciśnienia na przyłączach do wymiennika) 
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4.6.2 Wymiennik na bezpośrednie odparowanie (BFD, BFDW, BFDX) 
 

Z poniższych tabel możliwe jest odczytanie wartości wydajności chłodniczej dla wymienników na bezpośrednie 
odparowanie  znajdujących się w dodatkowym module. Wydajności podano dla każdego z rozmiarów urządzenia, 
w zależności od przepływu powietrza. 
 
Wydajności zostały podane dla warunków: 
* czynnik chłodniczy : R 407C, temp. odparowania : 50C, temp. skraplania 470C 
Legenda:  
Pa: przepływ powietrza 
Tia: temperatura wlotu powietrza 
UR: wilgotność względna  
Tua: temperatura wylotu powietrza 
Qtot: całkowita wydajność chłodnicza 
Sen: jawna wydajność chłodnicza 
DPf: spadek ciśnienia po stronie czynnika chłodniczego 
DPa: spadek ciśnienia powietrza 
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33 

 
 

 
 
 
 



 

 

34 

 

 

 
 
W poniższych tabelach przedstawione są poziomy głośności dla każdego rozmiaru typoszeregu: 
- wartości ciśnienia akustycznego dla poziomu A każdej częstotliwości wyrażone w [dB(A)] 
- ogólne wartości ciśnienia akustycznego dla poziomu A wyrażone w [dB(A)]. 

 



 

 

35 

INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 
 

 
 
Poniższa deklaracja zgodności jest ważna tylko wraz z instrukcją obsługi. 

 
 

 
 

• gwarancja nie obejmuje zwrotu wartości uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego 
zainstalowania urządzenia. 

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem urządzenia  
• Producent nie jest odpowiedzialny za wypadki spowodowane przez instalatora lub użytkownika 

urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia 
Gwarancja traci ważność gdy: 

• serwisowanie lub naprawianie urządzenia zostało przeprowadzone przez nieautoryzowany serwis 
naprawczy 

• urządzenie zostało naprawione lub przebudowane przy pomocy części nie pochodzących od producenta 
urządzenia 

• urządzenie nie było właściwie konserwowane 
• nie przestrzegano uwag zawartych w danej instrukcji 
• wprowadzono do urządzenia nieautoryzowane zmiany jego konstrukcji 

producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu bez konieczności 
wprowadzania tych zmian do jednostek już wyprodukowanych lub właśnie dostarczonych lub instalowanych. 
 
Warunki gwarancji są częścią ogólnych warunków sprzedaży i są ważne od momentu sfinalizowania kontraktu. 
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Ta instrukcja jest integralną częścią dokumentacji jaka powinna być dostarczona wraz z 
urządzeniem. Powinna być zachowana dla późniejszego wglądu oraz powinna być dostępna przez 
cały czas użytkowania urządzenia. Instrukcja definiuje zastosowanie urządzenia do którego 
zostało zaprojektowane oraz określa jego prawidłową instalację i warunki użytkowania. Ta 
instrukcja zawiera wszystkie informacje o instalacji, użytkowaniu i konserwacji urządzenia oraz o 
środkach bezpieczeństwa. 
Zalecane jest uważne zapoznanie się ze wszystkimi wskazówkami znajdującymi się w poniższej 
instrukcji przed rozpoczęciem instalacji, uruchamiania, użytkowania, konserwacji i czyszczenia 
urządzenia. 

 
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB LUB ZWIERZĄT 
POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEZAPOZNANIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ I NIEPRZESTRZEGANIA ZALECEŃ W 
NIEJ ZAWARTYCH. 
 

 
Pomimo że podczas projektowania przeanalizowano wszelkie mogące pojawić się niebezpieczeństwa związane z 
użytkowaniem jednostki, zastosowano ikony opisane poniżej które w prosty i szybki sposób informują o 
możliwości powstania zagrożenia które niw mogło być uniknione lub odpowiednio ograniczone w wyniku 
dostatecznych pomiarów i zastosowania zabezpieczeń. 

 

OGÓLNE OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA 
Należy uważnie przeczytać opis znajdujący się przy tej ikonie. Działanie niezgodne z 
opisanymi zaleceniami może być przyczyną powstania sytuacji zagrażającej zdrowiu 
instalatora lub użytkownika. 
 
OZNACZENIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA  
Należy uważnie przeczytać opis znajdujący się przy tej ikonie. Ikona ta oznacza komponenty 
urządzenia, opisane w tej instrukcji, które mogą być przyczyną powstania ryzyka związanego 
z wysokim napięciem zasilania. 
 
OGÓLNY ZNAK ZAKAZU 
Należy uważnie przeczytać opis znajdujący się przy tej ikonie. Ikona ta oznacza ograniczenie 
czynności w celu zachowania bezpieczeństwa operatora. 
 

 

 

UWAGA !! 
Urządzania serii NRC są przeznaczone do użytku w sektorze cywilnym : wszelkie inne 
zastosowania (w otoczeniu korozyjnym, w strefach zagrożenia wybuchem, itp.) są 
niedopuszczalne. 

• Przed instalacją należy sprawdzić czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu: instalacja i 
uruchomienie uszkodzonego urządzenia może być niebezpieczne. 

• Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być przeprowadzane przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zgodnych z obowiązującym prawem. 

• Nigdy nie należy kłaść narzędzi, części itp. na urządzeniu. Jakiekolwiek użycie innych części niż opisane 
w tej instrukcji może powodować zagrożenie i jest z tego powodu zabronione. 

• Przed rozpoczęciem czynności związanych z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia, upewnij się że 
urządzenie nie pracuje i nie może być włączone przez osoby postronne podczas przeprowadzania 
konserwacji. 

• Podczas konserwacji i czyszczenia należy uważać na gorące części wymiennika mogące spowodować 
pożar. 

• Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić czy wszystkie części zasilane elektrycznie są 
poprawnie podłączone i uziemione. 
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• przed uruchomieniem jednostki upewnij się czy wentylatory są podłączone do kanałów lub 
zabezpieczone siatką ochronną 

• urządzenie nie jest zaprojektowane do instalacji na zewnątrz: instalacja taka wymaga specyficznych 
konstrukcji technicznych które mogą zostać zaprojektowane przez biuro producenta. 

• Podczas pracy przy urządzeniu, instalacji lub konserwacji, należy używać środków ochrony osobistej. 
 

 
 
Urządzenia posiadają: 

• tabliczki znamionowe na których zawarte są główne dane techniczne danego modelu, nominalny 
przepływ powietrza, efektywność wymiennika ciepła, dane elektryczne, i wydajności każdego z 
wymienników. 

• Tabliczkę na której zawarta jest informacja o wadze i modelu urządzenia. 

 
Każda jednostka posiada własny numer fabryczny umieszczony na tabliczce. 
W przypadku jakiegokolwiek kontaktu w sprawie urządzenia konieczne jest posiadanie numeru 
fabrycznego urządzenia. 
 

 

 

UWAGA!!  
Podczas przemieszczania urządzenia należy używać środków 
ochrony osobistej. 

 

 

 

UWAGA!!  
Opakowanie jednostki musi zostać zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 

Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania jednostki należy całkowicie rozpakować jednostkę podstawową oraz 
wszystkie komponenty. Urządzenie jest dostarczone w opakowaniu wykonanym z foli poliuretanowej i 
umieszczone na palecie drewnianej : 

• pierwsze pięć modeli typoszeregu transportowane jest w pozycji poziomej i są przymocowane do palety 
przy pomocy śrub przykręconych do uchwytów montażowych urządzenia, które mogą być później 
wykorzystane do umocowania urządzenia w miejscu instalacji. 

• Jednostki NRC21 i NRC33 są transportowane w pozycji pionowej i są przymocowane przy pomocy pasów 
i śrub mocujących do palety które nie mogą być użyte do późniejszej instalacji  

 
Niektóre akcesoria są dostarczane oddzielnie i muszą być podłączone do jednostki podstawowej przez instalatora 
wg wskazówek zawartych w i instrukcji. 



 

 

38 

 
Każda jednostka jest transportowana, w zależności od jej wagi, w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
transportu. W każdym przypadku, podczas transportu, należy: 

• nie narażać jednostki ani akcesoriów na gwałtowne uderzenia, może to spowodować uszkodzenie 
obudowy lub elementów wewnętrznych urządzenia; 

• liny mocujące lub inne wyposażenie zabezpieczające przed przemieszczaniem się urządzenia muszą być 
poprawnie zamocowane na urządzeniu, to samo dotyczy akcesoriów dostarczanych oddzielnie. 

• Podczas transportu urządzenia i akcesoriów należy zabezpieczyć ich wystające części takie jak : 
przyłącza hydrauliczne wymienników ciepła, odprowadzenia skroplin, części komponentów elektrycznych. 

• Ładunek podczas transportu musi być zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. 

 

UWAGA!!  
Upewnij się że urządzenie nie może przemieścić się podczas transportu. Jakiekolwiek 
przemieszczenie się może spowodować powstanie niebezpieczeństwa którego można uniknąć 
poprzez zastosowanie odpowiednich elementów mocujących. 
 

 

 
Po otrzymaniu jednostki konieczne jest przeprowadzenie jej oględzin aby upewnić się że: 

• dostarczono wszystkie zamówione komponenty 
• urządzenie podstawowe i akcesoria nie zostały uszkodzone podczas transportu 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń konieczne jest odnotowanie tego faktu na liście przewozowym. 
 
Następnie należy sprawdzić: 

• czy podłączenia hydrauliczne wymienników i odprowadzenia skroplin nie zostały uszkodzone 
• sprawdzić czy wszystkie przyłącza są odpowiednio zabezpieczone przy pomocy plastikowych nasadek 

(jeśli nie są one zabezpieczone odpowiednim wyposażeniem zamykającym) 
• upewnij się czy panel nie jest uszkodzony 
• upewnij się że panel elektryczny oraz wszystkie komponenty elektryczne i elektroniczne nie są 

uszkodzone. 
 

 
Podczas magazynowania urządzenia należy: 

• jednostkę główną oraz akcesoria należy magazynować wewnątrz pomieszczeń, oraz zabezpieczyć je na 
wypadek uderzeń. 

• Urządzenie musi być zabezpieczone przed osiadaniem na jego powierzchni kurzu. 

 

UWAGA!!  
Urządzeni nie może być używane jako podstawa do przenoszenia ciężaru ludzi lub innych urządzeń. 

 

 

 

UWAGA!!  
Podczas instalacji urządzenia należy używać środków 
ochrony osobistej. 

 

UWAGA!!  
Instalację oraz konserwację urządzenia może przeprowadzać 
personel posiadający odpowiednie uprawnienia, zgodne z 
wymaganiami lokalnych przepisów. 

 
Należy uważnie postępować według wskazówek zawartych w dalszych rozdziałach. Opisy są umieszczone 
chronologicznie i znacznie ułatwiają instalowanie urządzenia. 
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• jednostki podstawowe (NRCxxB, NRCxxA, NRCxxE, NRCxxVB, NRCxxVA, NRCxxVE). 

UWAGA: otwór wlotu powietrza zewnętrznego, wstępnie wycięty w powierzchni urządzenia musi być wykonany w 
pełnym rozmiarze. Po stronie wlotu powietrza do pomieszczenia otwór powinien mieć rozmiar pozwalający na 
zamontowanie wentylatorów. 
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• moduł chłodzący – akcesoria (BF, MPW, MPX, BFD, BFDW, BFDX). 
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• tłumik hałasu – akcesoria (SU) 

 
 

 
 

 
Przed rozpoczęciem operacji związanych z instalowaniem urządzenia należy sprawdzić czy w miejscu montażu są 
dostępne odpowiednie odległości montażowe: 

• dla instalacji kanałów powietrznych rozprowadzających powietrze i jeśli występują kanały do funkcji free-
collingu. 

• do montażu przepustnic z funkcją przeciw zamrożeniową lub do free-coolingu. 
• dla poprowadzenia przewodów zasilających  
• dla instalacji komponentów ( zaworów trójdrogowych, syfonów na linii odprowadzenia skroplin, itp.)tak 

aby zapewnić poprawne działanie urządzenia 
• dla umożliwienia przeprowadzania w późniejszym okresie poprawnych czynności serwisowych i 

konserwacyjnych 
 
Rysunki poniżej pokazują konieczne do zachowania przestrzenie montażowe dla jednostek poziomych i pionowych 
oraz modułów wymienników. 
 

 

W szczególności konieczne jest zachowanie przestrzeni montażowej dla :  
 

• przewodu odpływu skroplin, przestrzeń nie mniejsza niż 200mm 
konieczna jest dla wykonania syfonu. 

• Przestrzeń konieczna dla wymiennika ciepła około 400mm – musi 
być zachowana dla podłączenia zaworów trójdrogowych oraz 
ewentualnie siłowników do tych zaworów. 
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UWAGA!!  
Otwory wylotowe wentylatorów wycinane przy pomocy piły mogą posiadać niewielkie opiłki o 
ostrych krawędziach. Należy zachować szczególną uwagę podczas wykonywania czynności 
montażowych związanych z tymi otworami. 
 

UWAGA: otwór po stronie wlotu powietrza musi być wykonany w pełnym rozmiarze. Po stronie dystrybucji 
powietrza otwór powinien być wykonany w rozmiarze nie większym niż to wynika z warunków montażu. 
 
Położenie wentylatorów i wymienników ciepła (NRCxxA, NRCxxVA) lub grzałek  elektrycznych 
(NRCxxE, NRC xxVE) wewnątrz urządzenia można łatwo odczytać na podstawie naklejek 
ostrzegających o częściach ruchomych i części niebezpiecznych które są umieszczone na 
panelach inspekcyjnych pod którymi znajdują się wymienione powyżej części. 
Panele inspekcyjne są przymocowane przy pomocy śrub dlatego do ich otworzenia konieczne 
jest posiadanie śrubokrętu. Panele poprzez które uzyskujemy dostęp do filtrów wyposażone są 
w śruby z możliwością ręcznego odkręcenia, co znacznie ułatwia proces konserwacji filtrów. 
   
Jednostka bez akcesoriów RG (system regulacyjny) 
 

jeśli umiejscowienie wentylatorów i wymienników ciepła jest odpowiednie dla wymagań systemu jedyne 
co wówczas należy zrobić to: 

 

 
 

 
• wykonać otwór wentylacyjny przy pomocy piły,  tnąc  wzdłuż linii nacięć wstępnych  

 
 

• Podłączyć tuleję odprowadzenia skroplin ze zbiornika poprzez wycięty wcześniej w obudowie otwór przez 
który przewód będzie prowadzony. Kołnierz tulei łączącej musi być przymocowany przy pomocy trzech 
śrub po zewnętrznej stronie obudowy. Tuleja powinna być podłączona do zbiornika poprzez gumowy 
elastyczny przewód oraz odpowiedni zacisk. Zewnętrzna uszczelka przewodu powinna być umieszczona 
na panelu obudowy tak aby zapobiec wyciekom powietrza. 

• Usuń nadmierne ilości poliuretanu oraz kawałki blachy stalowej które mogą się przyczynić do 
uszkodzenia urządzenia. 

 

 w przypadku gdy wentylatory nie są umieszczone w kierunku wymaganym konstrukcją systemu: 
• wyjmij panele inspekcyjne wentylatorów, 
• odłącz wentylatory wykręcając cztery śruby mocujące oraz odłącz od wentylatorów kable zasilające (jeśli 

to konieczne). 
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• wykonaj otwory w wybranych miejscach przy pomocy piły, tnąc wzdłuż linii wstępnego nacięcia 
• obróć wentylatory w wygnaną pozycję, i jeśli to koniecznie przepnij podłączenia elektryczne zgodnie ze 

schematem elektrycznym, prowadząc przewody w otworach wykonanych w ramie. 
• Podłącz tuleję łączącą przewody odprowadzenia kondensatu, poprzez otwór wykonany w odpowiednim 

miejscu. Kołnierz tulei łączącej musi być przymocowany przy pomocy trzech śrub po zewnętrznej stronie 
obudowy. Tuleja powinna być podłączona do zbiornika poprzez gumowy elastyczny przewód oraz 
odpowiedni zacisk. Zewnętrzna uszczelka przewodu powinna być umieszczona na panelu obudowy tak 
aby zapobiec wyciekom powietrza. 

• Usuń nadmierne ilości poliuretanu oraz kawałki blachy stalowej które mogą się przyczynić do 
uszkodzenia urządzenia. 

• Zamocuj z powrotem panele inspekcyjne 
 

w przypadku gdy pozycja jednego z wentylatorów lub jednego z wymienników ciepła nie jest zgodna 
z wymaganiami systemu: 
• wyjmij panele inspekcyjne 
• wyjmij konstrukcję mocującą poprzez wykręcenie dwóch śrub mocujących (tylko w wersji poziomej) 
• wyjmij przewód odprowadzenia skroplin wyjmując dwa ograniczniki (tylko dla wersji pionowych) 
• ustaw prowadnice filtra w wymaganej pozycji  
• wymontuj wentylatory odkręcając cztery śruby mocujące i odłączając przewody elektryczne 
• wytnij otwory wentylacyjne w wybranych miejscach przy użyciu piły wzdłuż linii wstępnego nacięcia 
• odłącz wymiennik ciepła (wodny lub elektryczny) odkręcając cztery śruby mocujące, ustaw go w 

odpowiedniej pozycji i przykręć przy pomocy śrub. Przy pomocy piły wykonaj otwory na przyłącza 
wymiennika ciepła. 

• Ustaw wentylatory w wymaganej pozycji, jeśli to konieczne przepnij podłączenia elektryczne zgodnie ze 
schematem elektrycznym, prowadząc przewody w otworach wykonanych w ramie. 

• Podłącz tuleję łączącą przewody odprowadzenia kondensatu, poprzez otwór wykonany w odpowiednim 
miejscu. Kołnierz tulei łączącej musi być przymocowany przy pomocy trzech śrub po zewnętrznej stronie 
obudowy. Tuleja powinna być podłączona do zbiornika poprzez gumowy elastyczny przewód oraz 
odpowiedni zacisk. Zewnętrzna uszczelka przewodu powinna być umieszczona na panelu obudowy tak 
aby zapobiec wyciekom powietrza. 

• Usuń nadmierne ilości poliuretanu oraz kawałki blachy stalowej które mogą się przyczynić do 
uszkodzenia urządzenia. 

• Zamontuj z powrotem konstrukcje mocującą (tylko w wersji poziomej) 
• Zamontuj z powrotem  panele inspekcyjne i zamocuj je przy pomocy wkrętów. 

 
Jednostka z systemem regulacji RG. 
 
Umiejscowienie elementów wewnętrznych w tym przypadku jest ustalone z góry w momencie zamówienia. Z 
technicznych powodów nie jest zalecane jakiekolwiek ingerowanie i zmiany umiejscowienia elementów. 
W celu wykonania otworów wentylacyjnych: 

• wytnij otwory wentylacyjne w wybranych miejscach przy użyciu piły wzdłuż linii wstępnego nacięcia 
• Podłącz tuleję łączącą przewody odprowadzenia kondensatu, poprzez otwór wykonany w odpowiednim 

miejscu. Kołnierz tulei łączącej musi być przymocowany przy pomocy trzech śrub po zewnętrznej stronie 
obudowy. Tuleja powinna być podłączona do zbiornika poprzez gumowy elastyczny przewód oraz 
odpowiedni zacisk. Zewnętrzna uszczelka przewodu powinna być umieszczona na panelu obudowy tak 
aby zapobiec wyciekom powietrza. 

• Usuń nadmierne ilości poliuretanu oraz kawałki blachy stalowej które mogą się przyczynić do 
uszkodzenia urządzenia. 

 

 

 

 
Nie należy umieszczać elementów mocujących  urządzenie zbyt blisko paneli inspekcyjnych 
aby nie utrudnić tym samym późniejszej konserwacji i serwisowania urządzenia. 

 

 
UWAGA !! 
Sprawdź stan i wytrzymałość ścian i systemu mocowania urządzenia oraz akcesoriów. Ściany 
oraz konstrukcje nośne musza być przystosowane do przeniesienia ciężaru urządzenia i 
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 
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Urządzenie musi być zamocowane na płaskiej powierzchni aby uniknąć: 
• uszkodzenia wentylatora w wyniku jego nie wyważenia 
• nieprawidłowego działania odprowadzenia skroplin 

 

 

 
Urządzenia, moduły wymienników ciepła oraz tłumiki hałasu posiadają elementy 
mocujące w kształcie litery L – do instalacji pionowej , poziomej, a podłodze lub na 
ścianie. 

 
UWAGA: pomiędzy elementami mocującymi należy umieścić podkładki antywibracyjne aby nie powodować 
przenoszenia wibracji generowanych przez urządzenia na ściany. 
 
Elementy mocujące należy umieszczać tak jak pokazano na rysunkach poniżej: 

• wykonaj otwory w ścianie nośnej wg rozmieszczenia elementów mocujących (jak na rys) 
• odłącz elementy mocujące od urządzenia, modułu wymiennika lub tłumika hałasu 
• przykręć elementy mocujące do ściany przy pomocy odpowiednich mocowań i wkrętów 
• po kolei przykręć po jednej śrubie do każdego mocowania urządzenia, modułu wymiennika lub tłumika 

hałasu 
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Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie urządzenia lub jego akcesoriów należy najpierw zapoznać się z jego wagą 
której wartość jest opisana na tabliczce znamionowej oraz w tej instrukcji. 
Urządzenia musza być podnoszone w sposób bezpieczny, najczęściej przy użyciu podnośników mechanicznych, 
zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 

 
UWAGA !!  
Podczas podnoszenia urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na rozmieszczenie obciążenia, 
góra lub dół urządzenia może być znacznie cięższy.  

 
Podczas mocowania jednostki należy : 
 

• umocować elementy nośne wg opisu w pkt 6.4 
• podnieść urządzenie  
• zawiesić urządzenie na elementach mocujących przykręcając je częściowo  
• przesunąć urządzenie do żądanej pozycji tak aby odkryć otwory B 
• przykręcić pozostałe śruby mocujące do otworów B 
• dokręcić wszystkie śruby mocujące 

 

 
 
Wskazówki jak zamontować moduł wymiennika ciepła. 
Biorąc pod uwagę strukturę budowy moduł zawierający tłumik hałasu oraz moduł zawierający wymiennik ciepła 
są one niemal identyczne, poniższe rysunki nogą być pomocne zarówno przy montażu tłumika hałasu jak i 
wymiennika ciepła. 
 
Podłączenie : 
 

 

• dołącz kołnierz przyłączeniowy (B) od sekcji chłodzącej 
• wykonaj otwory w jednostce odzysku ciepła w celu umocowania 

kołnierza (B) 
• przykręć kołnierz do urządzenia przy użyciu 6 wkrętów mocujących  
• przenieś skrzynkę elektryczną i umieść ją wg rysunku, 

doprowadzając do niej przewody elektryczne (D) przez otwory 
wykonane w obudowach urządzenia i modułu. 

• umieść elementy mocujące wg opisu z pkt 6.4 tak aby moduł znajdował się jednej linii z urządzeniem (C) 
• podnieś moduł  
• przy użyciu wkrętów zamocuj częściowo moduł na elementach mocujących i ustalenia jego pozycji oraz 

przykręcenia pozostałych wkrętów. 
 

 

• zdejmij panel dolny (E), przy pomocy wkrętów przymocuj 
panel do kołnierza połączeniowego (B), w miejscach 
wykonanych slotów pod śruby rozmieszczonych 
heksagonalnie. 

• Załóż z powrotem panel dolny modułu (E) 
• Dokręć wszystkie śruby modułu  
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UWAGA !! 
Nigdy nie uruchamiaj urządzenia gdy wyloty wentylatorów nie SA podłączone do kanałów lub 
osłonięte odpowiednimi siatkami zabezpieczającymi. 

 
Kołnierze okrągłe mogą być łatwo przymocowane do kanałów prostokątnych przy użyciu samogwintujących 
wkrętów . Jednostka NRC 33 jest wyposażona w dwa wentylatory dla każdego strumienia przepływu, w związku z 
tym konieczne jest użycie dwóch kołnierzy. 
 
Aby zainstalować kołnierze należy: 
 

• założyć odpowiednią konstrukcje nośna podtrzymującą kanały powietrzne tak aby ich ciężar nie opierał 
się o zawieszone urządzenie. 

• Podłączyć kanały nawiewne i wywiewne poprzez łączniki antywibracyjne. Łączniki antywibracyjne musza 
być zamocowane przy pomocy śrub zabezpieczonych przed samoistnym wykręcaniem się. Śruby muszą 
być umieszczone w przestrzeni oznaczonej na rysunku. 

 

 
• zrealizuj uziemienie kanału oraz urządzenia prowadząc przez wkład antywibracyjny mostek z przewodu 

elektrycznego zabezpieczający przed powstaniem równicy potencjałów. 
• Konieczne jest zachowanie odcinka prostego przed wykonaniem łuku, zmiany kierunku lub odgałęzienia 

kanału – w przybliżeniu około 1 m. Kanał należy zabezpieczyć przed przesunięciem się względem 
urządzenia, maksymalna odchyłka od osi może wynieść do 7o. 

 
 

 
6.8.1 Odprowadzenie kondensatu 
 
Tacka odpływu skroplin jest wyposażona w elastyczny przewód o średnicy ½’’ G UNI 338. system odprowadzenia 
skroplin musi być wyposażony w syfon o odpowiednich rozmiarach, aby: 

• zapewnić swobodny odpływ kondensatu 
• zapobiec niekontrolowanemu dopływowi powietrza do urządzenia w wyniku powstania podciśnienia 
• zapobiec niekontrolowanemu wypływowi powietrza 
• zapobiec przedostawaniu się do środka urządzenia niepożądanych zapachów lub insektów. 

 
Dolna cześć syfonu musi być wyposażona w otwierane dno aby zapewnić łatwość czyszczenia syfonu. 
 
Zasady tworzenie syfonu są pokazane poniżej: 
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H1=2P 
H2=H1/2 
 
P jest ciśnieniem wyrażonym w 
wysokości słupa wody (1mm c.a. 
= 9,81 Pa) 
 
 

 
6.8.2 Podłączenie wodnego wymiennika ciepła  
 
Wszystkie przyłącza wymienników ciepła to przyłącza żeńskie gwintowane zarówno na wlocie jak i na wylocie 
wody z wymiennika. Przyłącza mają średnicę 1’’ G UNI 338 oraz standardowo wyposażone są w zawór 
odpowietrzający.  
Instrukcja poprawnej instalacji: 

• w przypadku niekorzystnych warunków klimatycznych zalecane jest zamontowanie zestawu przeciw 
zamrożeniowego 

• przewody zasilające muszą być poprowadzone tak aby nie tworzyły niepotrzebnych przeszkód w 
późniejszej konserwacji urządzenia lub jego serwisowaniu lub dodawaniu jakichkolwiek akcesoriów 

• konieczne jest wykonanie konstrukcji podtrzymującej przewody tak aby nie obciążały one urządzenia. 
• Podczas przykręcania przyłączy należy uważać aby nie generować niepotrzebnych naprężeń mogących 

spowodować uszkodzenie wymiennika ciepła 
• Przyłącza powinny być wyposażone w zawory odcinające mogące, w razie potrzeby, odciąć wymiennik 

od układu hydraulicznego 
• Przy podłączaniu zasilania i powrotu wody należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia  WATER IN – 

wlot wody oraz WATER OUT – wylot wody 
• Zawory odpowietrzające powinny być umieszczone w najwyższym punkcie układu hydraulicznego, zawór 

spustowy powinien znajdować się w najniższym punkcie układu. 
• Po zrealizowaniu połączeń należy uszczelnić wszelkie otwory w celu zapobieżenia niekontrolowanemu 

wypływowi powietrza. 
 

 

UWAGA !! 
Aby zapobiec powstaniu pożaru należy przy pomocy odpowiedniego materiału dokładnie 
zaizolować powierzchnie przewodów 

 

 

 

UWAGA !! 
Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel, zgodnie z 
obowiązującymi w tej materii przepisami. 

 
6.9.1 Uziemienie 

 

UWAGA !! 
Każdy z komponentów elektrycznych musi być odpowiednio uziemiony 

 

 
Do podłączenia uziemienia należy użyć zacisku oznaczonego symbolem jak obok  

Płyta elektryczna w którą wyposażone jest urządzenie posiada zacisk do podłączenia przewodów uziemiających 
urządzenia oraz wszystkie jego akcesoria. 
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6.9.2 Podłączenie do sieci zasilania 
 

 

UWAGA !! 
Upewnij się że parametry sieci zasilania są kompatybilne z charakterystyką elektryczną urządzenia 
umieszczoną na tabliczce znamionowej.  

 
Dla każdej sekcji zasilania konieczne jest zastosowanie wyłącznika ręcznego. 
 
Jednostki NRC bez systemu regulacji RG 
 
Urządzenia serii NRC są wyposażone w zewnętrzne skrzynki elektryczne. 
W przypadku podłączenia do urządzenia modułu wymiennika ciepła lub tłumika hałasu, skrzynka elektryczna musi 
być przeniesiona. Terminal zacisków skrzynki pozwala na podłączenie pomiędzy silnikiem i regulatorem 
elektronicznym (dostarczanym standardowo), połączenie powinno być zrealizowane przez instalatora zgodnie ze 
schematem elektrycznym urządzenia, przy zastosowaniu zabezpieczeń termicznych dla każdego z wentylatorów. 
Regulator prędkości obrotowej wentylatora może pracować zdalnie, np. z pomieszczenia w celu łatwiejszego 
regulowania strumienia powietrza. Na regulatorze umieszczone SA dwie naklejki oznaczające wentylator 
wyciągowy oraz wentylator nadmuchowy. 
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Jednostki NRC z systemem sterowania. 
 
Schematy podłączeń elektrycznych są standardowo dostarczane wraz z urządzeniem. 
 
6.9.3 Podłączenia zasilania grzałek elektrycznych. 
 

 

UWAGA ! 
Sprawdź czy parametry zasilania sieci głównej są zgodne z charakterystyką zasilania  opisaną na 
tabliczce znamionowej. 

 
Aby poprawnie zrealizować podłączenie zasilania grzałek elektrycznych należy: 

• zastosować odpowiednie zabezpieczenie różnicowe wyłączające zasilanie 
• zawsze podłączyć termostat który odłączy zasilanie od grzałek elektrycznych w przypadku wystąpienia 

zbyt wysokiej temperatury. 
• termostat zabezpieczający należy zawsze włączyć w obwód szeregowy wraz z termostatem regulacyjnym 
• włączenie zasilania grzałek elektrycznych musi być zawsze sprzężone z włączeniem pracy wentylatorów 
• należy pamiętać o podłączeniu przewodu uziemiającego grzałki do odpowiedniego zacisku na terminalu 

zasilania 
 
System sterowania urządzeniem może sterować jedynie dwoma stopniami grzania baterii grzałek elektrycznych. 
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UWAGA ! 
Przed rozpoczęciem sprawdzania działania urządzenia  upewnij się że wykonane 
wszystkie czynności związane z przygotowaniem urządzenia do pracy. 

 
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia : 

• zamocuj dokładnie wszystkie panele, w otoczeniu wentylatorów konieczne może być 
użycie śrubokręta. 

• Umocuj jednostkę  
• Podłącz urządzenie do systemu uziemienia budynku 
• Podłącz do urządzenia kanały powietrzne  
• Podłącz system odprowadzenia skroplin wyposażony w syfon 
• Zaizoluj przewody doprowadzające czynnik roboczy do wymienników ciepła 
• Podłącz do uziemienia wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne 
• Odpowietrz wymienniki ciepła  
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Jednostki NRC wyposażone w regulator elektroniczny 
 
Podczas instalacji na każdym z regulatorów powinna znajdować się naklejka określająca wentylatory nawiewny i 
wywiewny. 
 

 

Dla modeli NRC03, NRC05, NRC07, NRC10 oraz NRC15: 
• aby włączyć prace wentylatorów nawiewnego i wywiewnego, przekręć 

pokrętło odpowiedniego regulatora z pozycji STOP zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara 

• aby wyregulować strumień powietrza przekręć pokrętło regulatora w żądaną 
pozycję,  

• aby wyłączyć prace wentylatora przekręć pokrętło regulacji w pozycję STOP 
– przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

 

 

Dla modeli NRC21 oraz NRC33 
• aby włączyć prace wentylatora należy ustawić przełącznik zasilania w 

pozycję 1 
• aby wyregulować strumień powietrza przekręć pokrętło regulatora w żądaną 

pozycję,  
• aby wyłączyć pracę wentylatora należy ustawić przełącznik wybranego 

wentylatora w pozycję 0 
 
 

 
Jednostki NRC wyposażone sterownik elektroniczny 

 

System sterowania elektronicznego RG  stosowany jako zamiennik dla 
powyżej opisanych regulatorów. Przy pomocy terminalu wyposażonego w 
prosty i intuicyjny wyświetlacz można sterować praca urządzenia w sposób 
zdalny. Terminal umożliwia: 

• niezależną kontrole każdego z wentylatorów  
• ustawienie temperatury w pomieszczeniach i zmiennych 

pozwalających na zarządzenie pracą urządzenia 

 

 
 

 

UWAGA ! 
Podczas czynności związanych z konserwacją urządzenia 
należy używać środków ochrony osobistej. 
 

 

 

UWAGA ! 
Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniu należy się upewnić ze jest ono wyłączone i że nie 
może być włączone podczas prac konserwacyjnych przez osoby trzecie. Należy upewnić się że 
nie pracują wymienniki ciepła. 
 
 

 

UWAGA ! 
Podczas pracy przy urządzeniu należy uważać na panele które mogą być ciężkie. 
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Urządzenia odzysku ciepła serii NRC zostały tak zaprojektowany aby ograniczyć do minimum czynności związane z 
ich konserwacją oraz uczynić te czynności możliwie łatwymi. Poniżej zawarte są podstawowe zalecenia dotyczące 
przeprowadzania procesu konserwacji urządzenia. 
 
Filtry:  
Czystość filtrów powietrza ma znaczący wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu. Filtry syntetyczne mogą być 
czyszczone przy pomocy sprężonego powietrza lub bieżącej, zimnej wody. 
Aby wyczyścić filtry należy: 

• zdjąć panel inspekcyjny odkręcając pokrętła 
• wyjąć filtry z urządzenia  
• wyczyścić filtry  
• zamocować z powiatem wszystkie komponenty 

 
Tacka odpływu skroplin: 
W tacce skroplin mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Zalecane jest okresowe sprawdzanie czystości tacki oraz 
odpływu – czy nie jest zablokowany 
Aby wyczyścić system odprowadzenia skroplin należy: 

• zdjąć panele inspekcyjne  
• odłączyć konstrukcje płaskowników 
• zdjąć zaciski o i odłączyć przewód elastyczny od tacki odpływu skroplin  
• zdjąć elementy mocujące tackę  
• wyczyścić tackę 
• założyć z powrotem wszystkie elementy postępując w odwrotnej kolejności 

 
Aby uzyskać dostęp do tacki odpływu skroplin umieszczonej w module wymiennika należy odłączyć moduł od 
urządzenia i wyjąć z niego tackę. 
 
Wymiennik rekuperacyjny odzysku ciepła. 
Wymiennik rekuperacyjny może być czyszczony przy pomocy sprężonego powietrza lub zimnej wody. 
Aby wyczyścić wymiennik ciepła należy: 

• zdjąć tackę wymiennika rekuperacyjnego 
• zdjąć elementy mocujące wymiennik 
• wyczyścić wymiennik  
• założyć z powrotem wszystkie elementy postępując w odwrotnej kolejności 

 
Zespół silnika wentylatora 
Konieczne jest sprawdzanie stanu zabrudzenia zespołu silnika wentylatora oraz sprawdzenie jego stanu 
technicznego zawsze gdy występują nienormalne hałasy podczas jego pracy. 
Aby uzyskać dostęp do silnika wentylatora należy: 

• zdjąć wszystkie panele inspekcyjne urządzenia 
• odłączyć przewody zasilające 
• wykręcić 4 wkręty mocujące każdy z silników do struktury obudowy 
• sprawdzić stan silnika i wentylatora i wymienić jeśli to konieczne  
• założyć z powrotem wszystkie elementy postępując w odwrotnej kolejności 

 
Wymiennik ciepła  
Aby zapewnić efektywną prace każdego wymienników konieczne jest ich okresowe czyszczenie przy pomocy 
sprężonego powietrza orz sprawdzanie czy układ wodny nie jest zapowietrzony. 
Aby uzyskać dostęp do wymiennika ciepła należy : 

• opróżnić całkowicie wymiennik z wody 
• odłączyć wymiennik od układu hydraulicznego 
• zdjąć tackę odpływu skroplin 
• odkręcić dwie śruby mocujące wymiennik do wymiennika rekuperacyjnego 
• odkręcić dwie śruby mocujące baterię wymiennika do ramy przy pomocy elementów mocujących o 

profilu L 
• sprawdzić stan i wyczyścić wymiennik  
• założyć z powrotem wszystkie elementy postępując w odwrotnej kolejności 

 
Aby uzyskać dostęp do tacki odpływu skroplin umieszczonej w module wymiennika należy odłączyć moduł od 
urządzenia i wyjąć z niego tackę. 
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Poniższa tabela opisuje czynności konserwacyjne jakie powinny być dokonywane dla każdego z elementów który 
tego wymaga oraz określa jednocześnie częstotliwość wykonywania tych operacji. 
 

Komponenty Czynność Częstotliwość 
Filtry Sprawdzenie czystości Co dwa tygodnie 

Wymienniki ciepła Sprawdzenie stanu zabrudzenia Rocznie 
Tacki skroplin Sprawdzenie czystości Rocznie 

Wymiennik rekuperacyjny Sprawdzenie stanu zabrudzenia Rocznie 
 

 
 
W przypadku gdy praca urządzenia zostanie całkowicie zakończona, urządzenie musi być zutylizowane zgodnie z 
obowiązującymi lokalnymi przepisami. 
Główne materiały składające się na całość urządzenia to: 

• blacha ze stali galwanizowanej (panele, tacki skroplin, wentylatory); 
• stop aluminium (lamele wymienników ciepła, wymiennik rekuperacyjny, przepustnice, obudowa silnika 

elektrycznego); 
• miedź (rurki wymiennika ciepła, przyłącza elektryczne silnika wentylatora); 
• pianka poliuretanowa (izolacja paneli); 
• wełna mineralna (tłumiki hałasu); 
•  

 
 
Poniżej opisano niektóre z głównych problemów, mogących wystąpić, związanych z działaniem 
urządzenia i mogących wystąpić. 
Należy pamiętać iż zawsze mogą istnieć inne przyczyny nieprawidłowego działania urządzenia. 
 
Problem  Prawdopodobna przyczyna Proponowane rozwiązanie 

Zbyt mała prędkość obrotowa wentylatora 
Zbyt duży spadek ciśnienia statycznego w 
systemie kanałów dystrybucji powietrza 
Zblokowane filtry powietrza 
Zablokowana kratka osłaniająca wentylator 

 
Niedostateczny 
przepływ  
Powietrza 

Zablokowany przepływ przez wymiennik ciepła 

 
- wyczyść komponenty 
- zwiększ prędkość 
obrotową wentylatora 

Zbyt duża prędkości obrotowa wentylatora Zmniejsz prędkość 
Zbyt małe spadki ciśnienia statycznego w 
systemie kanałów dystrybucji powietrza 

 
Zbyt duży przepływ  
Powietrza 

Nie założono filtrów powietrza  Załóż filtry powietrza 
Wyłączono zasilanie Sprawdź zasilanie Brak przepływu  

powietrza Uszkodzony silnik wentylatora Wymień silnik 
Zbyt duży przepływ powietrza Zmniejsz prędkość 
Uszkodzenie łożysk wentylatora Wymień łożyska 

 
Niezidentyfikowane 
dźwięki Ciała obce w wirniku wentylatora Wyczyść wirnik 

wentylatora 
Zablokowany syfon odprowadzenia skroplin Wyczyść syfon Wyciek wody 
Brak syfonu lub nieprawidłowo wykonany syfon Wykonaj prawidłowy 

syfon 
Nie prawidłowa temp. na wlocie do urządzenia  
Zapowietrzone wymienniki ciepła  Odpowietrz wymienniki 
Zbyt mały przepływ wody  Zwiększ przepływ wody 
Zbyt niska temperatura wody  Sprawdź temp. wody  
Uszkodzenie systemu regulacji Sprawdź system regulacji 

 
 
Wymagana 
temperatura jest 
nie osiągana 

Zanieczyszczone powierzchnie wymiennika  Wyczyść pow. 
wymienników 
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