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GBZahvaljujemo se vam za nakup Danfoss izdel-
ka

Danfoss-ov Air sistem uporablja Z-Wave brezžično tehnologijo. Za več podatkov o možnostih
uporabe Danfoss Air sistema z Z-Wave tehnologijo lahko obiščete www.air.danfoss.com 

Air Dial kontrolnik CCM modul

Air enota a3

Air enota w2

Vse Danfoss-ove naprave imajo 
certifikat “Pasivna hiša”, ki ga izdaja

“The Passive House Institute”
v Darmastadt-u

SLO
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1.0 Pregled sistema
Čestitamo vam ob nakupu Danfoss Air enote, ene najbolj 
naprednih, učinkovitih in tihih ventilacijskih sistemov s top-
lotno rekuperacijo 

Na naslednjih straneh vas bomo seznanili s posameznimi 
koraki, ki so potrebni za pravilne nastavitve ter uspešno 
vodenje sistema 

Celotno upravljanje vašega sistema je združeno v enem 
kontrolniku, Danfoss Air kontrolnik 

Brezžični kontrolnik

CCM
Napajalna
enota

Danfoss Air enota
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2.0 Glavne funkcije
2.1
Odsotnost

 “Ikona za odsotnost”

Glavni meni > Odsotnost
Ta način uporabite, ko vas dalj časa ni doma  V načinu 
Odsotnost se zmanjša količina zraka v sistemu na absolutni 
minimum, v določenem časovnem intervalu 
Naprava se sama nastavi nazaj v normalni način takoj, ko se 
časovni interval za Odsotnost način konča 
Opomba: Če vgradite grelne površine (opcijsko), se te med 
načinom Odsotnost samodejno izklopijo (zaradi finančnih 
razlogov) 

2.2
Bypass/Obvod
(te opcije ni pri 
w1 enotah)

 
“Ikona za Bypass/Obvod”

Glavni meni > Bypass/Obvod
Obvod način je način, ki, ob toplotnem izmenjevalniku, 
odpre še eno vzporedni prehod  To ustavi proces izmenjave 
toplote  Ko je ta možnost nastavljena, je zunanji zrak direk-
tno peljan v hišo  Bypass lahko vklopimo na dva načina:

1  Ročno, s pritiskom obvod funkcije  To bo nastavilo obvod 
za tri ure(časovni interval lahko ponastavite v meniju 
Nastavitve)  Način obvod ne bo možno vklopiti, ko bo 
zunanja temperatura nižja od +5 stopinj Celzija 

2  Avtomatsko, če sta zunanja temperatura in temperatura 
sobe nad izbranim nivojem  V meniju Nastavitve lahko 
nastavite temperaturo pri kateri naj sistem uporabi Avto-
matski način 

2.3
Info/Podatki

Glavni meni > Info/Podatki
Ukaz Info vam pokaže seznam, ki kaže trenutno stanje 
nastavitev vaše enote  Tu lahko vidite vse izmerjene trem-
perature, stanje ventilatorjev, relativno vlažnost prostora, in 
veliko več …

SLO
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2.0 Glavne funkcije
2.4
Pojačanje/Boost

Glavni meni > Pojačanje/Boost
Ta način uporabite v primeru, ko potrebujete večji volumen 
zraka kot običajno  Uporabite ga, če imate zabavo, če kuhate 
kaj z zelo močnim vonjem, če se v prostoru kadi, itd  Ta fun-
cija ima privzeto časovno omejitev 3 ure (privzeto nastavitev 
lahko spremenite v meniju Nastavitve)  V pojačanem/boost 
načinu dela enota s polno obremenitvijo (100%)  
Če ni potrebe, da bi v pojačanem/boost načinu, enota 
delovala pri polni obremenjenosti, se to lahko nastavi v 
meniju Nastavitve > Boost > Max. > Boost step  V tem 
meniju lahko tudi vklopite ali izklopite Autoboost funkcijo 

Autoboost je funkcija, ki samodejno poveča pretok zraka ob 
nenadnem povečanju relativne vlage (kopanje v kadi ali ku-
hanje) – ob vklopu autoboost-a se funkcija vklopi za eno uro, 
zatem se sistem samodejno vrne v nastavljen režim delovanja 

2.5
Način delovanja

Glavni meni > Način delovanja
Z načinom delovanja lahko spreminjate delovanje ventilaci-
jskega sisema  Vsak način delovanja ima svoje prednosti – 
izberite tisto, ki vam najbolj odgovarja:

Način delovanja > Ročni
V tem načinu je pretok zraka konstanten, 
jakost nastavite sami (1 – 10)  Nadzor vklopa 
Bypass funkcije (glej 2 2) je ponavadi samod-
ejen, če pa le tega ne potrebujete, lahko 
avtomatični Bypass izklopite v: Nastavitve > 

Bypass > Avtomatični Bypass: On/Off 

Autoboost funkcijo lahko vklopite ali izklopite (glej 2 4), tako 
da sistem, ob konstantnem pretoku zraka, poveča pretok 
le ob primeru, ko zazna povečano relativno vlažnost v hiši 
(kopanje, kuhanje, …) 
Nadzor nad Autoboost funkcijo je ponavadi samodejen, če 
tega ne potrebujete, lahko funkcijo izklopite v: Nastavitve > 
Boost > Autoboost: On/Off

“Ikona ročno”
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Način > Zahteva
V tem načinu poskrbi vgrajeni senzor vlage, 
da enota sama nadzira pretok zraka  Pri 
nizkih zunanjih temperaturah, pri katerih 
relativna vlažnost zraka v hiši drastično 
pade (suh zrak), sistem samodejno zmanjša 
pretok zraka in obratno 

Ta sprememba se zgodi samodejno, z upoštevanjem let-
nega časa – uporabniku ni treba skrbeti za to 

Opomba: Izven grelne sezone, ko je zunanji zrak bolj vlažen 
kot pozimi, bo pretok zraka ostal bolj ali manj konstanten, 
tak kot je bil nastavljen v osnovnih nastavitvah – to poskrbi 
za čim večje udobje v letnem času, ko je izguba toplote 
zanemarljiva 

Način > Program
V tem načinu izbirate med pred-nastavljenimi “družinskimi” 
profili  Glede na profil je pretok zraka večji, ko se biva v hiši 

in manjši, ko je hiša prazna  Intervali 
povišanega pretoka zraka so pravtako 
vključeni v primeru kopanja in kuhanja 
Če nobeden od petih pred-nastavljenih, 

družinskih profilov ne zadovolji vaše potrebe, si lahko, iz 
interneta, prenesete (zastonj) program za računalnik, z 
njim si boste lahko naredili vaše, lastne uporabniške profile  
Za več na to temo si oglejte priročnik ali obiščite www air 
danfoss com 

Privzeti profil je profil št.1, zatorej je ta profil aktiven, če 
izberete način delovanja “Program”.

2.0 Glavne funkcije

“Ikona zahteve”

”Ikona programa”

SLO
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2.0 Glavne funkcije
2.6
Struktura menija

Opomba: w1 sistemi niso opremljeni s funkcijo “Obvod/Bypass”, zato teh nastavitev ne 
vidite, ko uporabljate w1 sistem 

Glavni meni
Nazaj

Pojačanje
Odsotnost

Obvod
Podatki

Način
Nastavitve

On / Off
On / Off
On / Off

Zažene ročni “boost” za določen čas
Zmanjša volumen zraka na  minimum v izbranem intervalu
Zažene ročni bypass/obvod za določen čas

Nazaj

Program
Obvod

Pojačanje
Ura in datum

Nočno hlajenje
Privzete nastavitve

Nazaj

Tovarniške nastavitve:
Ne
Da

On / Off
Nastavi

Nazaj

Interval 
pojačanja:

3 ure
Avto. pojačanje:

On / Off
Max. stopnja 

pojačanja:
10 / 10
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Zažene ročni “boost” za določen čas
Zmanjša volumen zraka na  minimum v izbranem intervalu
Zažene ročni bypass/obvod za določen čas

Nazaj

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Profil 5

Nazaj

Interval 
pojačanja:

3 ure
Avto. pojačanje:

On / Off
Max. stopnja 

pojačanja:
10 / 10

Nazaj

Obvod
(pri temp. sobe)

>22°C

in

Zunanji zrak:
>16°C

Trajanje ob-
voda:
3 ure

Avto. obvod:
On / Off

Nazaj

Zahteva
Program

Ročno

Nazaj

Stopnja pre-
mika

Vlažnost
Stanje filtra

Temperature
Dodatki

Čas delovanja
Osnovni premik
Stanje opozoril
Dnevnik stanja
Identifikacijksi 

podatki

SLO
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2.0 Glavne funkcije
2.7
Nastavitve

Glavni meni > Nastavitve
V meniju nastavitve lahko dostopate do privzetih nastavitev 
in tako nastavite sistem glede na vaše zahteve  Tu so 
nastavitve, ki jih lahko spreminjate in kratek opis učinkov, ki 
se zgodijo ob določenih spremembah:

Glavni meni > Nastavitve > Tedenski program > Izberi 
profil 1-5
Povejte sistemu kakšno družino imate in sistem bo reagiral v 
skladu z vnešenimi podatki 

Profil 1: Družina z otroci, oba starša imata normalen dnevni 
delovnik 

 

Profil 2: Družina z otroci, eden od staršev ima 
normalen delovnik, drugi je doma čez dan. 
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2.0 Glavne funkcije

 

Profil 3: Par brez otrok, oba sta zaposlena, normali delovni čas.

 

Profil 4: Posameznik (normalno zaposlena odrasla oseba), 
nikogar ni doma med delovnimi urami.

 

SLO
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2.0 Glavne funkcije

 

Profil 5: Mala poslovna pisarna ali prodajalna. 
Odprta od 8 zjutraj do 4 popoldan, zaprto čez vikend. 

Glavni meni > Nastavitve > Program > Izber profil 1-5
V primeru, da med profili niste našli primernega profila za 
vaše potrebe ali pa bi želeli le preizkusiti različne nastavitve 
profilov, si lahko iz internetne strani www air danfoss 
com prenesete računalniški program, ki vam bo omogočil 
nastavljanje profilov glede na vaše potrebe 
Če je bil ustvarjen nov, prilagojen program z uporabo 
računalniškega programa, bo ta viden v meniju kot:
Glavni meni > Nastavitve > Profil > Uporabniški profil

Glavni meni > Nastavitve > Obvod
Tu lahko nastavite pogoje pod katerimi naj se avtomatski 
obvod vzpostavi  Obvod pomeni, da uporabimo zunanji zrak 
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za hlajenje (glej 2 2)  Funkcija obvoda se prekine, ko zunanja 
temperature preseže vašo pred-nastavljeno temperaturo in, 
ko je notranja temperatura previsoka  Če je prisoten le eden 
od pogojev se avtomatski obvod ne vklopi 

V primeru, da vseeno želite, da se avtomatski obvod vklopi, 
morate to nastaviti v glavnem meniju  Funkcija bo aktivna 
v izbranem časovnem intervalu, nastavitev najdete v: 
Glavni meni > Nastavitve > Obvod > Timer(časovni vklop), 
privzeta nastavitev je 3 ure 
Glavni meni > Nastavitve > Pojačanje/boost
V tem meniju lahko nastavite funkcijo pojačanja vašim 
potrebam  Če uporabite ročno pojačanje - če naprimer 
želite vklopiti funkcijo pojačanja v glavnem meniju – bo 
funkcija vklopljena za določen časovni interval  Interval 
lahko nastavite v: Glavni meni > Nastavitve > Pojačanje > 
Trajanje pojačanja

V meniju Pojačanje lahko izberete ali naj bo avtomatsko 
pojačanje vklopljeno ali izklopljeno (glejte točko 2 4 za več 
informacij)  Če je avtomatsko pojačanje vklopljeno potem 
je vklopljeno v vseh načinih delovanja 

V določenih sistemih je lahko funkcija pojačanja premočna 
(v načinu pojačanja je privzeta nastavitev ventilatorjev je 
100% jakosti)  Če vam ta nastavitev ne odgovarja, jo lahko 
spremenite v: Glavni meni > Nastavitve > Maksimalna 
nastavitev pojačanja

Glavni meni > Nastavitve > Ura in Datum
Tu lahko nastavite uro in datum na vašem sistemu 

Glavni meni > Nastavitve > Nočno hlajenje
Tu lahko nastavite ali boste dovolili nočno hlajenje (privzeta 
nastavitev je: izklopljeno)  Nočno hlajenje je neka vrsta 
avtomatskega obvoda, ki ga lahko uporabite v poletnem 
času  Sistem samodejno zazna ali je bil vroč dan, če je bil, se 
nočno hlajenje avtomatsko vklopi  V načinu nočnega hla-
jenja bo sistem dovolil, da je temperatura dovajanega zraka 
+10 stopinj C ali več  Način nočnega hlajenja bo vklopljen 
od polnoči do 6 ure zjutraj ter se avtomatsko ugasne, če je 
zunanja temperatura nižja od +10 stopinj C ali če tempera-
tura dovedenega zraka pade pod +18 stopinj C 

Glavni meni > Nastavitve > Obnovi privzete nastavitve
Izbriše vse uporabniške nastavitve in povrne tovarniške 
nastavitve 

SLO
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3.0 Vzdrževanje

Če ste kupili poseben 
filter proti cvetnem 
prahu, naj bo le ta 
vstavljen v prostor za 
filter, ki je na desni st-
rani (pri vseh modelih), 
saj je to filter, ki filtrira 
zunanji zrak 

3.1
Zamenjava filtrov

Vaša Danfoss Air enota je bila načrtovana tako, da vam 
zagotovi popolni minimum dela pri vzdrževanju le te  
Vzdrževanje je omejeno na 1-2 zamenjavi filtrov na leto, 
odvisno od količine pretoka zraka in onesnaženosti zraka 
v okolici kjer živite  V industrijskih območjih in v območjih 
z visoko koncentracijo cvetnega prahu v zraku bodo filtri 
hitreje zamašeni kot v tipičnih ruralnih področjih 
Ko vas enota opozori z alarmom za zamenjavo filtra 
(zvočno opozorilo na Air Dial enoti + sporočilo na zaslonu)

•	 Pojdite k vaši Air enoti
•	  Odstranite sprednjo ploščico  Ne potrebujete nikakršnega 

orodja, le dvignite ploščico enote 

•	 Potegnite ven filtre in jih 
vizualno preglejte (če so filtri 
le rahlo zamašeni/obarvani, 
jih lahko poskusite očistiti s 
sesalcem, ki ima krtačo, ven-
dar največkrat to ne bo dovolj 
in vam to zaradi tega tudi 
odsvetujemo).

•	Vstavite nove filtre in zaprite s 
penastim pokrovom 

•	Pritisnite gumb za po-
nastavitev stanja filtrov na 
sprednji strani enote 

Opazujte zamenjane filtre, da bo vaš ventilacijski sistem čim 
bolj učinkovit 

Opomba: Ventilacijski sistem porabi več energije, ko so filtri 
vključeni, tako da se v tem delu ne splača varčevati z ener-
gijo  Standardni filtri in opcijski filtri proti cvetnem prahu 
(vrste F7) so dobavljivi preko vašega inštalaterja 
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3.3
Zamenjava baterij 
v upravljalcu

Ko Air Dial upravljalec potre-
buje nov set baterij, vas 
opozori z zvočnim opozorilom  
Vzemite upravljalec s stenskega 
nastavka in zamenjajte baterije 
z novimi  Air Dial upravljalec 
uporablje 4 AAA baterije 

3.2
Čiščenje enote

 
Notranjost enote naj bi očistili vsako drugo leto 

1  Izklopite iz napajal-
nega omrežja  in 
odstranite sprednjo 
stranico

2  Odvijte 6 vijakov, ki 
držijo kovinske letvice 
(uporabite ustrezen 
TORX izvijač)

3  Nato odmaknite spred-
njo penasto ploščo

4  Sedaj imate dostop do 
notranjih delov enote

SLO
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3.0 Vzdrževanje

5  Izvlecite široko, okroglo 
tesnilo postrani, preko 
toplotnega izmenje-
valca

6  Toplotni izmenjevalec je 
sedaj možno dvigniti/
izvleči ven iz enote

Zlijte rahlo milnato raztopino skozi štiri odprte stranice 
toplotnega izmenjevalnika (uporabite navadno čistilno 
tekočino)  Pustite, da se namaka 5 -10 minut ter ga zatem 
sperite pod tekočo vodo  Osušite/obrišite zunanjost izmenje-
valnika in ga nežno vstavite nazaj na svoje mesto 

Pri ponovnem vstavljanju izmenjevalca bodite previdni, da 
boste kot zadnje vstavili okroglo tesnilo  To boste najlažje 
dosegli tako, da najprej fiksirate tesnilo na dveh nasprotnih 
koncih ter nato pritisnete ostalo na svoje mesto 
Notranje površine enote očistite z mokro gobico ali krpo 
(uporabite rahlo milnato raztopino) 
POD NOBENIM POGOJEM ne uporabljajte raztopin za 
čiščenje penastih delov saj jih lahko le ta raztopi in uniči 

Izogibajte se škorpljenju vode po glavni vezni plošči 
Če se vam zgodi, da ponesreči poškropite glavno vezno 
ploščo, rahlo potapkajte/popivnite površino s suho krpo in 
pustite, da se osuši na zraku vsaj 24 ur preden napravo spet 
priključite v napajlno omrežje 

Enoto sestavite v obratnem vrstnem redu:
•	 vstavite penasto sprednjo ploščo
•	 pritrdite ploščo s tremi kovinskimi letvicami
•	 privijte TORX vijake
•	 pokrite enoto s sprednjo ploščo

Sedaj ste pripravljeni na nadaljne dve leti delovanja brez 
težav  again 
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4.1
Nadomestni filtri

Nadomestne filtre za vašo Danfoss Air enoto lahko kupite 
pri vašem inštalaterju 
Standardni filtri v naših enotah so G4, za dovod in odvod 
zraka  G4 filter zagotavlja osnovno filtracijo delcev večjijh 
od 10 mikrometrov  Če nimate problemov z alergijami vam 
ta filter ponuja zadostno filtracijo tako dovodnega, kot 
odvodnega zraka 

Naročanje standardnih filter setov (v setu sta dva)
G4/G4 standardni filter set za w1 ----- 089F0238
G4/G4 standardni filter set za w2 ----- 089F0239
G4/G4 standardni filter set za a2  ----- 089F0236
G4/G4 standardni filter set za a3  ----- 089F0237

Vendar, če vi ali nekdo v vaši družini trpi za alergijami, izber-
ite filter proti cvetnemu prahu, ki bo učinkovito odstranil 
cvetni prah iz zraka  Filter odvodnega zraka pri tem ne igra 
kakršnekoli vloge zato lahko le ta ostane G4 

Naročanje filter setov proti cvetnem prahu (v setu sta dva; 
eden proti cvetnem prahu in drugi standardni G4 filter)
G4/F7 filter set proti cvetnem prahu za w1 ----- 089F0242
G4/F7 filter set proti cvetnem prahu za w2 ----- 089F0243
G4/F7 filter set proti cvetnem prahu za a2  ----- 089F0240
G4/F7 filter set proti cvetnem prahu za a3  ----- 089F0241

G4 standard filter

F7 pollen filter

4.2
Nadzor sistema 
preko osebnega 
računalnika

•	 Program je brezplačen, lahko si ga prenesete na strani 
www air danfoss com

•	 Nadzirajte	vašo	Danfoss	Air	enoto	preko	mreže	(standard	
pri vseh Danfoss Air enotah – brez dodatnih doplačil)

•	 Ustvarite	lastne	tedenske	programe	z	uporabniku	pri-
jaznim urejevalnikom programov

•	 Spremlja	in	prikazuje	vse	temperature	in	relativne	
važnosti v hiši v enem samem prikazu

•	 Spremljajte	krivulje	trendov	za	zadnjih	14	dni,	vsi	
pomembni senzorji posredujejo podatke na urni bazi

•	 Preprost	dostop	do	naprednih	nastavitev,	vse	funkcije	
so opisane na kratko in čim bolj razumljivo

SLO
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4.3
Grelne površine

Pred-grelne površine, električne 

Električna pred-grelna površina se uporablja za varovanje 
sistema pred zmrzaljo, ko je zunanja temperatura nizka  
Preden zunanji zrak doseže sistem je le ta pogret iz dejanske 
zunanje temperature na -2 stopinji C (kar onemogoči nasta-
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janje ledu v toplotnem izmenjevalcu)  Ta rešitev poskrbi za 
stalno ravnovesje med dovedenim in odvedenim zrakom  
Nastavitev je 100% avtomatska (vam ni treba nič nastavljati), 
to zagotavlja najnižjo porabo energije med deovanjem 

Po-grelne površine, električne 

Električne po-grelne površine se uporabljajo za zgotavljanje 
minimalnega dodatnega gretja zraka preden je doveden v 
prostor  Ventilacijski sistem načeloma ogreje zunanji zrak 
na temperaturo, ki je zelo blizu temperaturi prostora zato 
se električni grelec uporablja zgolj, da rahlo dvigne tem-
peraturo zunanjega zraka  Nastavitev je 100% avtomatska 
(vam ni treba nič nastavljati), to zagotavlja najnižjo porabo 
energije med deovanjem 
Dodatna zaloga temperature, ki je potrebna, se lahko 
nastavi na Air Dial upravljalniku in sicer v: Glavni meni > 
Nastavitve > Temperatura > Dodatna zaloga

Po-grelne povšine, vodne 

Vodne po-grelne površine se (ponavadi) uporabljajo za 
zagotavljanje minimalne količine dodatnega gretja preden 

Pump
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4.0 Možnosti
je zrak doveden v prostor  Ventilacijski sistem načeloma 
ogreje zunanji zrak na temperaturo, ki je zelo blizu tempera-
turi prostora zato se vodni grelec uporablja zgolj, da rahlo 
dvigne temperaturo zunanjega zraka  Nastavitev je 100% 
avtomatska in se izvede preko vgrajenega motoriziranega 
ventila 
Dodatna zaloga temperature, ki je potrebna, se lahko 
nastavi na Air Dial upravljalniku in sicer v: Glavni meni > 
Nastavitve > Temperatura > Dodatna zaloga
Po-grelne površine se lahko, v posebnih primerih, uprabijo 
kot edino gretje v pasivnih hišah, če so bili sestavni deli 
dimenzionirani za take vrste hišo  Če je izbrana ta nastavitev, 
se potrebna sobna temperatura lahko nastavi v glavnem 
meniju 

Geotermalno pred-gretje/hlajenje 

Geotermalna površina lahko pred-greje ali ohladi zunanji 
zrak, odvisno od letnega časa  Sistem sam določi kaj je 
potrebno in tako sam vklopi ali izklopi delovanje  Geoter-
malna površina vsebuje raztopino proti zmrzovanju, ki 
cirkulira po podzemnih ceveh s pomočjo vodne pumpe  To 
pomeni, da je to brezplačna obnovljiva energija, ki jo lahko 
mirne vesti uporabljate 
Pozimi se lahko pred-gretje uporabi, da sistem ne gre v 
stanje varovanja pred zmrzovanjem, poleti pa lahko deluje 
kot prijetno dodatno hlajenje zraka preden je le ta doveden 
v sistem  Ko geotermalna površina hladi, se obvod venti-
lacije sistema avtomatsko vklopi 
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5.0 Odpravljanje težav

Pokazatelj: Vzrok: Odpravljanje težave:

Alarm: Vklo-
pljen zvočni 
signal alarma 
na Air Dial up-
ravljalcu + tekst 
na lcd zaslonu 

Vzrok alarma se izpiše na 
zaslonu  Pritiskajte ali obračajte 
kontrolnik dokler ne pridete do 
okna za alarm  Tu se izpiše vzrok 
alarma  

Odvisno od vrste alarma  Sledite 
spodnjim navodilom  Alarm 
ugasnite z END/KONEC , na Air Dial 
upravljalcu 

Alarm: Napaka 
filtra 

Zračni filtri so umazani  Zamenjajte zračne filtre, za navodila 
glejte sekcijo 3 1 

Alarm: Prazna 
baterija 

Baterija v upravljalniku je 
izpraznjena 

Zamenjajte baterije ( 4 x AAA) v 
upravljalniku, za navodila glejte 
sekcijo 3 2

Alarm: Ni 
povezave s 
CCM-jem

Povezava Air Dial upravljalnika 
in CCM modula je prekinjena  Vz-
rok je ponavadi nek moteč ele-
ment, ki je v bližini CCM modula  
Moteč element je lahko kovinska 
napeljava za vodo, drugi kovin-
ski elementi, izolacijski material, 
ki ima aluminijasto folijo na 
sebi, … Vzrok pa je lahko tudi 
neka druga brezžična naprava, 
ki ni delana po standardih za 
brezžična naprave (radijske 
motnje)

Če ste identificirali predmet, ga 
premaknite, če je to možno  Če to ni 
možno, premaknite CCM modul na 
primernejše mesto v okviru vidnem 
polju  Vzrok je včasih lahko tudi 
neka druga brezžična naprava istem 
objektu, izmenično jih izklapljajte in 
preverite, če se tako stanje izboljša  
Če nič od navedenega ne deluje, 
pokličite vašega inštalaterja 

Alarm: Pov-
ezava preko 
vtičnice modula 
ni možna 

Kabel CCM modula je izklopljen 
ali poškodovan

Preverite kabel in ga ponovno vklo-
pite, če je to potrebno  Če je kabel 
povezan in je alarm še prisoten, 
pokličite vašega inštalaterja  

Alarm: Prenizka 
sobna tempera-
tura 

Sistem centralnega ogrevanja 
ne dovaja toplote  Tempera-
tura v sobi pada in naprava 
se avtomatično izklopi, da ne 
prihaja do izgube toplote  Alarm 
se vklopi, ko Air Dial upravljalnik 
izmeri temperaturo nižjo kot 
+10 stopinj C 

Preverite ali sistem deluje  Če 
problema ne morete rešiti pokličite 
vodoinštalaterja/inštalaterja, 
odgovornega za vaše ogrevanje  Ko 
se odpravi napako je, za pravilno 
delovanje, potrebno sistem izklopiti 
ter ponovno vklopiti  Izklopite ga 
lahko tudi tako, da iz vtičnice ven 
potegnete napajalni kabel 
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5.0 Odpravljanje težav

Pokazatelj: Vzrok: Odpravljanje težave:

Alarm : Ogenj Eden od prisotnih senzorjev, na 
sami enoti ali na upravljalniku, je 
zaznal temperaturo višjo kot +70 
stopinj C! Enota se avtomatično 
izklopi in ostane nedelujoča 
dokler vsi senzorji ne zaznajo 
temperature nijje od +70 stopinj 
C 

Preglejte vse prostore in zapustite 
objekt  Če je stanje nevarnosti 
mimo, lahko sistem spet zaženete  
Za pravilno delovanje je potrebno 
sistem izklopiti ter ponovno vklo-
piti  Izklopite ga lahko tudi tako, da 
iz vtičnice ven potegnete napajalni 
kabel 

Alarm: Napaka 
senzorja 

Eden od senzorjev na enoti ali 
na upravljalniku ne deluje ali je 
poškodovan  

Pokličite vašega inštalaterja  Sistem 
bo naprej deloval vendar z omejeno 
funkcionalnostjo 

Izredno 
visok negativni 
pritisk v hiši, 
zatikanje vrat

Odvod zraka je večji kot dovod  
Ali, pri vgradnji, sistem ni bil 
pravilno nastavljen, ali pa je 
enota v ekstremnem stanju 
odtajanja (se lahko zgodi, ko je 
zunanja temperatura nižja od 
-12 stopinj C) 

Neenakomernost toka obstaja in 
sicer med 4 do 10% (v prid odvod-
nega zraka), če pa občutite stalne 
težave z zatikanjem vrat, pokličite 
vašega inštalaterja  Če se problem 
pojavlja le v hladnih zimskih dneh, 
je to zaradi integriranega kontrol-
erja odtajevanja, ki zamanjša dotok 
zraka (zatorej ni napaka v delovanju 
ampak nekaj pričakovanega)

Kondenziranje 
vlage na oknih 

Kondenzacija je posledica nizke 
temperature površin (hladen 
okenski okvir ali hladno steklo) 
ter visoke stopnje vlage v zraku   
Ponavadi se zgodi v prostorih 
kot so kopalnica ali sušilnica 
kjer se oblačila sušijo  Nekaj 
kondenzacije je, kot posledica 
tuširanja v kopalnici, normalen 
pojav vendar naj bi izginila v 
roku pol ure  

Pretok zraka je prenizek, da bi 
odstranil odvečno vlago  Pojačajte 
stopnjo ventilacije, če ste v ročnem 
načinu, ali pa spremenite v način 
zahteve ali način programa  Pojdite 
v: Glavni meni > Nastavitve > 
Pojačanje > Automatsko pojačanje 
On/Off in vklopite Autoboost 
funkcijo 

V hiši je pre-
toplo 

•	 Temperatura na termostatih je 
nastavljena previsoko

•	Obvod je izklopljen na venti-
lacijskem sistemu

•	 Znižajte temperaturo na termo 
statih
•	 Vklopite obvod v: Glavni meni > 
Obvod > Avtomatski obvod
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5.0 Odpravljanje težav

Pokazatelj: Vzrok: Odpravljanje težave:

Iz enote prihaja 
zvok

Če je enota tipa a: včasih se 
zgodi, da se pojavijo vibracije, 
ker je enota montirana direktno 
na spoje  Enota naj bi bila monti-
rana na primerno površino       

Če je enota tipa w: Če gumjsti 
distančniku niso bili vstavljeni 
na zadnji strani ali če silikonski 
trakovi niso bili nameščeni na 
stenske nastavke       

Defekten ležaj ventilatorja bo 
proizvajal brnenje 

Za modele tipa a: Preverite, da je 
enota na ustrezni površini kot to 
zahteva priročnik za inštalacijo      

Za modele tipa w: Preverite ali so 
bili nameščeni distančniki in silikon-
ski trak      

Če imate na sumu defekten ležaj, 
pokličite vašega inštalaterja 

Zvok prihaja iz 
zračnih ventilov 

•	 Previsok pretok zraka
•	 Pritisk na ventilu je previsok
•	Na glavnem odvodu/dovodu 

ni bil nameščen dušilec 

V primerno velikem sistemu zvok 
ne bo problematičen  Čeprav, če 
ponesreči zaprete zračne ventile 
med čiščenjem, lahko to povzroča 
sikajoč zvok; izogibajte se obračanju 
ventilov med čiščenjem stropa 

Znak za zmrzal 
na zaslonu 

 

Nizke zunanje temperature 
povzročajo nabiranje ledu na 
toplotnem izmenjevalniku; 
sistem je v stanju odtajevanja  

To je normalno  Stanje odajevanja 
se avtomatično prekine, ko se zu-
nanja temperatura zviša 
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