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1. Obecné poznámky

Ventilační  a řídicí systémy AIRUNIT jsou sestaveny podle nejnovějšího stavu techniky a 
uznávaných bezpečnostních předpisů.

Instalaci a údržbu větrací jednotky smí provádět pouze vyškolení odborníci v souladu s předpisy 
o bezpečnosti práce a prevenci úrazů.

Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s VDE 0100. Během montážních a 
údržbových prací musí být provedena celopólová separace od sítě s šířkou kontaktního otvoru 
nejméně 3 mm. Oddělení sítě musí být zajištěno proti opětovnému zapojení!

Použití přístroje je povoleno pouze pro zamýšlené použití. Nesprávné použití, špatně provedené instalační 
nebo údržbové práce, stejně jako strukturální změny mohou narušit funkci a bezpečnost ventilační jednotky 
a vést k vymazání záručních nároků. Před zahájením montážních/údržbových prací si pozorně přečtěte tyto 
pokyny a dodržujte pokyny pro montáž a údržbu.  
Před instalací zařízení zkontrolujte úplnost a integritu dodávky a v případě chybějících nebo poškozených 
dílů se obraťte přímo na svého dodavatele.

Účel použití ventilačních systémů AIRUNIT
Ventilační jednotky AIRUNIT s rekuperací tepla jsou určeny pro řízené větrání místnosti. Zařízení smí být 
používána pouze pro přepravu vzduchu. Propagace agresivních, hořlavých nebo vysoce prašných médií není 
povolena. Nikdy nepoužívejte zařízení bez filtru vloženého do zařízení. Připojení ventilačních vedení není 
povoleno. Ventilační jednotky AIRUNIT nejsou vhodné pro sušení budov, zařízení by mělo být 
provozováno až po dokončení stavební činnosti.Provoz zařízení ve spojení s krby může vyžadovat další 
bezpečnostní vybavení (Požární vyhláška FeuV). Informace vám poskytne regionálně odpovědný kominík.

Umístění zařízení  ventilačního systému AIRUNIT
Ventilační systémy AIRUNIT smí být instalovány a provozovány pouze uvnitř budovy. Při výběru 
umístění zařízení dbejte na to ,je-li ventilační jednotka přístupná pro kontrolní a údržbové práce. Montáž 
zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů není povolena. Pro ovládání zařízení je vyžadováno 
napájecí připojení (230 V / 50 Hz) v řídicím systému AIRUNIT.

Instalace
Při instalaci větracích jednotek dodržujte uznávané technické předpisy (ARdT) týkající se instalace zařízení, 
elektrické práce, požární ochrany atd., jakož i požadavky na větrání obývacích pokojů (DIN 1946-6).
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2. Technická data

• EN 61000-6-1:2007 • EN 61000-3-3:2009  • EN 61000-6-1:2007
• DIN EN IEC 61000-6-1 VDE 0839-6-1:2019-11   • EN 60335-1

4. Instalace AIRUNIT Kompaktní ovládání PRO
AirUNIT Kompaktní ovládání PRO je k dispozici pro instalaci v jednoduché 
stěnové krabičce. Může být použit k ovládání až 4 AIRUNIT SOLUS a až 2 
AIRUNIT GEMINI (celkem ne více než 4 ventilátory). Kromě toho lze k 
kompaktnímu ovládání PRO připojit až 2 rozšiřující sady. Na rozšiřující sadu 
může být připojeno maximálně 6 ventilátorů 
(AIRUNIT SOLUS = 1 x ventilátor, AIRUNIT GEMINI = 2 x ventilátory), což 
umožňuje ovládání až 16 ventilačních jednotek. Kompaktní řídicí systém 
AIRUNIT PRO musí být připojen jako pevné zařízení s pevnými kabely.

SOLUS GEMINI

Výkonnostní část 4 Přístroje 2 Přístroje celkem ne více než 4 ventilátory  
Příklad: 2 x SOLUS + 1 x GEMINI

Komp. ovládání PRO 
1x Rozšiřovací sada

až  
10 Přístroje

až  
4 Přístroje*

celkem ne více než 10 ventilátorů  
Příklad: 4 x SOLUS + 3 x GEMINI

Komp. ovládání PRO
2x Rozšiřovací sada

až 
16 Přístroje

až  
4 Přístroje*

celkem ne více než 16 ventilátorů   
Příklad: 8 x SOLUS + 4 x GEMINI

Ovládání/ Úrovně výkonu
Úroveň 0 OFF| 15 m³/h OFF | 5 m³/h
Úroveň 1 20 m³/h 10 m³/h
Úroveň 2 (referenční bod 
měření 0,7 x qvd) 30 m³/h 21 m³/h

Úroveň 3 40 m³/h 30 m³/h | v případě potřeby 
40 m³/h | odsávání vzduchu

Režimy Zimní a letní provoz
Spínací program ivčetně krycího rámu, nelze kombinovat s jinými spínacími programy
Ochrana IP 20
Třída ochrany III
Napájení 200–250Vac, 50/60 Hz

Pohotovostním režimu 
Spotřeba energie v < 0,5 W

Digitální vstup 100-250Vac, 50/60Hz
Bus Připojení sběrnice RS-485, USB
Výstupy 2x 12V,0,75A | 2x0-5V PWM
Rozměry 80 x 80 x 49 mm
Provozní teplota 0 – 45 °C

POZOR: I v kombinaci s rozšiřovacími sadami lze maximálně ovládat 4 AIRUNIT GEMINI 
Kompaktním ovládáním PRO.

Maximálně  lze provozovat 4 AIRUNIT GEMINI společně na jednom kompaktním ovládání PRO. Chcete-li 
provozovat více než 4 jednotky AIRUNIT GEMINI*, plánujte s dalším kompaktním ovládáním PRO.

3. Splněny normy
Řídicí jednotka námi vyráběném konstrukce a konceptu, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví podle směrnice ES 2014/30/EU, jakož i směrnici ES o nízkém napětí.V rozsahu, v jakém se na přístroj 
vztahují, se berou v úvahu tyto normy:
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Napájecí napětí ovládání AIRUNIT je 230 V/50 Hz, jako napájecí vedení se doporučuje instalační kabel 3 
x 1,5 mm2 (např. NYM-J 3 x 1,5 mm2). 

Ventilační jednotky jsou řízeny 12 V (stejonosměrné napětí DC),ventilační jednotky nesmí být v žádném 
případě připojeny k síťovému napětí 230 V řídicí elektroniky. 

Jako spojovací vedení pro ventilační jednotky  AIRUNIT SOLUS   doporučujem instalační kabel min. 
3 x 0,60 mm2 až do délky připojení 30 metrů.

Jako spojovací vedení pro ventilační jednotky AIRUNIT GEMINI  doporučujem instalační kabel min.
J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mm2 do délky připojení 30 metrů.

5. Elektrické připojení

Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s VDE 0100. Během montážních a údržbových prací 
musí být provedena celopólová separace od sítě s šířkou kontaktního otvoru nejméně 3 mm. Oddělení 
sítě musí být zajištěno proti opětovnému vstupu!

• Připojení AIRUNIT SOLUS Kompaktní ovládání PRO

AIRUNIT SOLUS je připojen v párovém provozu ke konektorům. V párovém provozu jeden s dvojice 
zařízení  SOLUS pracuje v provozu přívodu vzduchu, přiřazené druhé zařízení v provozu odvodu vzduchu. 
Směry přívodu / odvodu vzduchu obou zařízení se mění v intervalu.

Max. 4 větrací jednotky AIRUNIT SOLUS mohou být provozovány s Kompaktním ovládáním AIRUNIT 
PRO. Za tímto účelem musí být 2 větrací jednotky AIRUNIT SOLUS připojeny paralelně ke konektoru  č.1 
a max. 2 větrací jednotky AIRUNIT ke konektoru č.2.

Ve funkci "Letní provoz" ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS připojené ke konektoru 1 slouží jako 
jednotky odváděného vzduchu a naopak Ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS připojené ke konektoru 2 
se stávají přívodními vzduchovými jednotkami . Při použití několika zařízení lze provádět křížové větrání, 
které do budovy vnáší chladný venkovní vzduch v nočních hodinách, ku příkladu v létě.

Při použití jedné ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS lze v "letním provozu"použít jako přívodní nebo 
odváděcí jednotku. (viz 5.1)

AIRUNIT GEMINI:
Při použití zařízení AIRUNIT GEMINI se připojení provádí přes svorky 1 až 4 (BUS). Není nutné 
přiřazovat směr vzduchu.

Max. 2 ventilační jednotky GEMINI mohou být provozovány s kompaktním ovládáním AIRUNIT PRO. 
Za tímto účelem musí být větrací jednotky GEMINI připojeny paralelně ke konektoru 1 (RS485-A), 2 
(RS485-B) ,3 (12V sběrnice), 4 (GND)(BUS) a připojit elektroniku zařízení k příslušné ventilační jednotky. 
(viz 5.2) 



5.1  Anschluss AIRUNIT SOLUS Lüftungseinheit(en) - AIRUNIT Kompaktregelung PRO

Ventilační jednotka Řízení

Připojovací svorka

1 RS485-A
2 RS485-B
3 12V Bus
4 GND
5 12V
6 PWM A
7 GND
8 12V
9 PWM B
10 GND

Síťový terminál

1 L1
2 N

3
Externí vstup 
L1‘musí být ve 
stejné  fázi jako L1 !

Odvod Přívod

Ventilační jednotky AIRUNIT GEMINI jsou připojeny centrálně k řadě BUS konektorů kompaktního 
ovládání PRO na elektronice zařízení. Oba ventilátory jsou připojeny ke konektorům elektronických 
zařízení.

Ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS jsou připojeny k spojovacímu vedení ovládacího prvku AIRUNIT 
prostřednictvím dodaného s ventilační jednotkou SOLUS včetně zásuvného připojení, jak je uvedeno 
výše. Dbejte prosím na  polaritu zařízení pro přívod/odvod vzduchu (viz obr. výše)!

5.2 Připojení ventilačních jednotek AIRUNIT GEMINI - AIRUNIT Kompaktní 
ovládání PRO
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+12V-červená
PWM-fialová
Gnd-modrá

+12V-červená
PWM-fialová
Gnd-modrá



Zápory (mínus) expanzních sad a kompaktního 
ovládání PRO musí být propojeny.
+12V pro Fan1_b & c a Fan2_b & c je krmeno 
prostřednictvím rozšiřovacích sad.
PwM signály (S) jsou připojeny paralelně s Fan1 nebo 
Fan2 kompaktního ovládání PRO.

Kompaktní ovládání PRO 

5.3 Kompaktní ovládání PRO - Rozšiřovací sada
AIRUNIT SOLUS

Rozšiřovací sada Rozšiřovací sada
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5.4 Kompaktní ovládání PRO - Rozšiřovací sada
AIRUNIT GEMINI

Zápory (mínus) rozšiřévacích sad a kompaktního ovládání PRO musí být připojeny.

AIRUNIT GEMINI 1+2 zapojit na konektorech 1 (RS485-A), 2 (RS485-B), 3 (12V bus),  
4 (GND) (BUS).

AirUNIT GEMINI 3+4 zapojit na konektorech 1 (RS485-A), 2 (RS485-B) kompaktní 
ovládání PRO a na kontaktech +12V a -(uzemění) rozšiřující sady.

Maximálně 4 AIRUNIT GEMINI mohou být provozovány společně na Kompaktním ovládáním 
PRO. Pokud provozujete více než 4 AIRUNIT GEMINI, naplánujte si další kompaktní ovládání PRO.

2

1

4

3
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Zápory (mínus) Rozšiřovacích sad a Kompaktního 
ovládání PROmusí být propojeny.

+12V pro Fan1_b & c und Fan2_b & c jsou napájeny 
přes Rozšiřovací sadu

PWM Signály(S) jsou paralelně připojeny na Fan1 
popř. Fan2 Kompaktního ovládání PRO

5.5 Kompaktní ovládání PRO - Rozšiřovací sada
AIRUNIT SOLUS a AIRUNIT GEMINI

Maximálně 4 AIRUNIT GEMINI mohou být provozovány společně na kompaktním řízení PRO. 
Pokud provozujete více než 4 AIRUNIT GEMINI, naplánujte si další kompaktní ovládání PRO.
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AIRUNIT SOLUS AIRUNIT GEMINI Mix

Kompaktní ovládáná PRO max. 
4 Ventilační jednotky

max. 
2 Ventilační jednotky

ne více než celkem
4 Ventilátory 

Příklad:
 2 x SOLUS + 1 x GEMINI
max. 2x GEMINI

Kompaktní ovládáná PRO
+ Rozšiřovací sada

max. 
10 Ventilační jednotky
 (4 + 6)

max. 
4 Ventilační jednotky
 (2 + 2)*

ne více než celkem
10 Ventilátorů  

Příklad:
 2 x SOLUS + 4 x GEMINI

max. 4x GEMINI*

Kompaktní ovládáná PRO 
+2 Rozšiřévací sady

max. 
16 Ventilační jednotky
 (4 + 6 + 6)

max. 
4 Ventilační jednotky
(2 + 2)*

ne více než celkem
16 Ventilátorů  

Příklad:
8 x SOLUS + 4 x GEMINI
maximal 4x GEMINI*

*Maximálně 4 AIRUNIT GEMINI mohou být provozovány společně na kompaktním ovládání PRO. 
Pokud provozujete více než 4 AIRUNIT GEMINI, naplánujte si další kompaktní ovládání PRO.

5.6 Přehled kombinací
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6. Externí digitální vstup AIRUNIT SOLUS (v kombinaci s odtahovým ventilátorem)

POZOR
Je nezbytně nutné, aby vstup a ventilační jednotka byly elektricky napájeny ve stejné 
fázi, jinak dojde na zařízení k nepřijatelnému vysokému napětí a tím i zničení zařízení!

Alternativní výkon ventilace
Externí digitální vstup je 230 Vac a může 
být použit ke kompenzaci průtoku objemu 
odtahu vzduchu při provozu odtahových 
ventilátorů. Externí vstup je připojen 
paralelně s odtahovým ventilátorem. Je 
třeba dbát na to, aby odtahový ventilátor a 
ventilační jednotka byly zapnuty ve stejné 
fázi! Zatímco je odtahový ventilátor 
aktivní, namísto standardního přívodu 
vzduchu se používá disválnost výkonu 
přiváděného vzduchu 30 m3/h a 
odváděného vzduchu 15 m3/h na 
jednotku, čímž lze kompenzovat objem 
proudění odváděného vzduchu 
odtahového ventilátoru.

Připojený AIRUNIT GEMINI přepne na 
provoz odtahu vzduchu (40 m3/h).

odvod   přívod

L1´

NL1

L1´

spínač světla
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0dvod    Přívod

NL1

L1´L1

spínač světla

7. Provoz senzoru s externími senzory kvality vzduchu

Ovládání

...

ažSenzor 1 Sensor 1

BUS

A
1

B
2

+
3

-
4

BUS

A
1

B
2

+
3

-
4

6.1 Externí digitální vstup AIRUNIT GEMINI 
 (v kombinaci s odtahovým ventilátorem)

Pokud máte připojený AIRUNIT 
GEMINI, externí digitální vstup lze 
použít k přepnutí AIRUNIT GEMINI do 
provozu odvodu vzduchu (40 m3/h). 
Externí digitální vstup se aktivuje pomocí 
přepínače.
Zatímco provoz odvodu vzduchu 
AIRUNIT GEMINI je aktivní, připojené 
ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS 
namísto standardního odvodu/přívodu 
vzduchu, je použita nevyváženost výkonu 
přiváděného vzduchu 30 m3/h a odvodu 
vzduchu 15 m3/h na jednotku, čímž lze 
kompenzovat objem odváděného 
vzduchu AIRUNIT GEMINI.
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Jednotlivým stisknutím pravých tlačítek (šipka nahoru | šipka 
dolů)  zvolt kombinaci pravých LED diod, jak je znázorněno na 
obrázku.

1

3

2

ON

ON

BLIKÁ

A

B

40 Sensor/ 0 GEMINI

OFF
OFF
OFF 
OFF

0 Sensor/ 4 GEMINI

ON
OFF
OFF
OFF

1 Sensor/ 0 GEMINI

ON
OFF
ON 
OFF

0 Sensor/ 1 GEMINI

OFF
OFF
ON
OFF

0 Sensor/ 2 GEMINI

OFF
ON
OFF
OFF

13

0 Sensor/ 3 GEMINI

OFF
ON
ON
OFF

1 Sensor/ 1 GEMINI

ON
ON
OFF 
OFF

2 Sensor/ 1 GEMINI

ON
ON
ON 
OFF

Podržením obou tlačítek současně po dobu 5 sekund
vstoupíte do konfigurační nabídky.

Jednotlivým tisknutím levých tlačítek 
musí být zvolena kombinace levých LED 
diod tak, jak je znázorněno na obrázku.

Pomocí integrovaného sběrnicového rozhraní zařízení lze zapojit různé senzory kvality vzduchu (max. 4 
senzory). Digitální senzory kvality vzduchu přenášejí své naměřené hodnoty do regulátoru. Na základě 
těchto hodnot může ventilační jednotka v případě potřeby zvýšit nebo snížit svůj výkon.Počet připojených 
senzorů musí být určen pomocí ovládacího panelu (viz grafika). Typ senzoru je automaticky rozpoznán a 
jeho příslušné hodnoty poté použity. V závislosti na kvalitě vzduchu (např.vlhkosti) se výkon jednotky 
automaticky zvyšuje nebo snižuje. Pokud je výkon jednotky snížen manuálně, je větrání na vyžádání senzoru 
deaktivováno po dobu 60 minut. Připojené externí senzory ovládají všechny připojené ventilační jednotky 
SOLUS a GEMINI. AIRUNIT GEMINI je z výroby vybaven čidlem vlhkosti.

7.1 Aktivační senzory a AIRUNIT GEMINI
Počet použitých senzorů se stanoví podle následujícího grafického zobrazení .

A Dlouhým stisknutím uložit.
Bliká-li, bylo uložení úspěšné.

B  Dlouhým stisknutím opustíte
    konfigurační menu. 



• AIRUNIT SOLUS  funkce letní provoz (provoz přívodu nebo odvodu vzduchu bez rekuperace tepla): 
AIRUNIT SOLUS pracuje v tomto nastavení neustále v provozu přívodu* nebo odvodu vzduchu*, rekuperace 
tepla neprobíhá. Po 8 hodinách se  automaticky přepne na zimní provoz s rekuperací tepla.

*Provozní režim je určen elektrickým připojením, zařízení může být připojeno k řídicímu systém 
u AIRUNIT jako zařízení pro přívod nebo odvod vzduchu (viz elektrické připojení).

i. 

• AIRUNIT SOLUS  funkce zimní provoz (provoz přívodu nebo odvodu vzduchu s rekuperací tepla):
Ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS pracují střídavě ve 2 upravených časových intervalech. V prvním 
intervalu (odvod vzduchu) je "spotřebovaný" vzduch v místnosti vypouštěný ven přes ventilační jednotku. 
Vzduch proudí keramickým systémem pro ukládání tepla, který absorbuje a ukládá teplo vzduchu v místnost 
Ve druhém intervalu (fáze přívodu vzduchu) je do místnosti přes ventilační jednotku dopraven "čerstvý" 
venkovní vzduch. Přívod vzduchu také proudí systémem akumulace tepla, absorbuje dříve uložené teplo a 
znovu jej zavádí do místnosti. Pokud jsou ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS používány ve dvojicích, 
pracují zařízení vždy protichůdně, jedna v přívodu a druhá v odvodu vzduchu v dalším intervalu se směr 
produdění vzduch vystřídá . Tímto způsobem se dosáhne rekuperace tepla až 90%.

• • Ventilační systém AIRUNIT SOLUS , 2 jednotky vzduch přivádí a 2 odvádí:

Přívod vzduchu v "letním režimu" Odvod vzduchu v  "letním režimu"

8. Nastavení ventilačního provozu

Provozní varianty ventilačních systémů AIRUNIT lze nastavit pomocí ovládacího panelu 
Kompaktního ovládání PRO. Dvě základní funkce s různým výkonem ventilátoru jsou nastavitelné:

              ( bez rekuperace tepla )   →Funkce letní režim 

Funkce zimní režim              ( s rekuperací tepla )     →
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•  Funkce AIRUNIT GEMINI letní provoz ( provoz přívodu nebo odvodu vzduchu bez rekuperace tepla): Jeden 
ventilátor AIRUNIT GEMINI pracuje v tomto nastavení neustále v provozu přívodu vzduchu a druhý ventilátor v 
odvodu vzduchu. Rekuperace tepla neprobíhá. Po 8 hodinách se rekuperace tepla automaticky přepne na zimní 
provoz.

• Funkce AIRUNIT GEMINI zimní provoz (provoz přívodu nebo odvodu vzduchu s rekuperací tepla): 
Ventilátory ventilačních jednotek AIRUNIT GEMINI pracují v opačných směrech ve dvou nastavených 
časových intervalech. Takto probíhá funkce rekuperace tepla u jednoho ventilatoru. V prvním intervalu 
(fáze odvod vzduchu) je "spotřebovaný" vzduch v místnosti vypouštěn ven přes ventilační jednotku. Vzduch 
proudí keramickým systémem pro akumulaci tepla, který absorbuje a ukládá teplo vzduchu z místnosti. Ve 
druhém intervalu (fáze přívodu vzduchu) je do místnosti přes ventilační jednotku dopraven "čerstvý" 
venkovní vzduch. Vnější vzduch také proudí systémem akumulace tepla, absorbuje dříve uložené teplo a 
znovu jej zavádí do místnosti.Ventilátory ventilačních jednotek AIRUNIT GEMINI pracují protichůdně, 
tedy první ventilátor v režimu přívodu vzduchu a druhý v režimu odvodu vzduchu; v dalším intervalu 
naopak, tak aby byl vždy generován vyvážený průtok příváděného a odváděného vzduchu. Tímto způsobem 
se docílí rekuperace tepla až 98%. 

• Funktion Abluftbetrieb
V závislosti na naměřené vlhkosti, se automaticky odvod/přívod vzduchu zvyšuje nebo snižuje. Ve fázi max. 
množství odvodu/přívodu vzduchu se automaticky aktivuje provoz odsávání vzduchu, což vede k průtoku 
odvodu vzduchu 40 m3/h. Pokud   AIR UNIT GEMINI pracuje při provozu odsávání vzduchu, připojené 
ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS se přepnou do nerovnováhy s přívodem vzduchu 30 m3/h a odvodem 
vzduchu 15 m3/h, čímž lze kompenzovat průtok odváděného vzduchu  AIRUNIT GEMINI.
• Naopak, pokud aktivujete nerovnováhu pomocí digitálního vstupu prvku obládání Pro, GEMINI přejde 
do provozu odsá. (viz Elektrické připojení).

• Ventilační systém AIRUNIT GEMINI
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Stisknutím tohoto tlačítka se připojená zařízení přepnou na minimální ventilaci. Opětovným 
stisknutím tohoto tlačítka je zvolena další vyšší úroveň výkonu.

Stisknutím tohoto tlačítka se zařízení přepne na další nižší úroveň výkonu. Pokud je zařízení v 
minimálním větrání,  dalším stisknutím tohoto tlačítka se zařízení vypne.

Funkce časovače spánku: Podržením tlačítka se aktivuje časovač spánku. Ukazatel úrovně 
výkonu je zachován a nejnižší LED dioda pulzuje. Po dvou hodinách se zařízení přepne zpět na 
poslední zapnutou úroveň napájení. Stisknutím tlačítka směrem nahoru se časovač spánku 
vymaže a zařízení se vrátí do normálního provozu.

Stisknutím tohoto tlačítka je zařízení nastavena tak, aby přiváděla nebo odváděla* vzduch       
bez rekuperace tepla (= Letní provoz). Letní provoz se automaticky přepne zpět do zimního 
provozu po 8 hodinách jeho aktivace. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka se letní provoz 
prodlouží o dalších 8 hodin.  *u AIRUNIT SOLUS v závislosti na elektrickém připojení.

Stisknutím tohoto tlačítka je zařízení nastaveno na střídavý provoz přívodu/odsávání vzduchu 
s rekuperací tepla (zimní provoz). Během topného období by mělo být zařízení v tomto 
nastavení provozováno nepřetržitě.

Pokud se tento symbol rozsvítí, zařízení je v úrovni výkonu 3. Úroveň výkonu 3 se automaticky resetuje na 
úroveň výkonu 2 jednu hodinu po aktivaci. Pokud tento symbol pulzuje, systém je řízen v režimu senzoru. 
Senzorový provoz AIRUNIT GEMINI není zobrazen.

Pokud se tento symbol rozsvítí, zařízení je v úrovni výkonu  2.  Pokud tento symbol pulzuje, systém je 
řízen v režimu senzoru. Senzorový provoz  AIRUNIT GEMINI není zobrazen.

Pokud se tento symbol rozsvítí, zařízení je v úrovni výkonu 1. Pokud tento symbol pulzuje, systém je 
řízen v režimu senzoru. Senzorový provoz  AIRUNIT GEMINI není zobrazen.

Pokud se tento symbol rozsvítí, zařízení je v úrovni výkonu minimální větrání. Stisknutím klávesy se šipkou 
"Dolů" vypnete zařízení a tento symbol pulzuje rychle. Pokud tento symbol pulzuje, systém je řízen v 
režimu senzoru. Senzorový provoz AIRUNIT GEMINI není zobrazen.

Nepřetržité světlo tohoto symbolu signalizuje náležitou kontrolu / čištění filtrační vložky ventilační 
jednotky (viz. Údržba filtrační vložky). Bliká-li tento symbol, signalizuje poruchu na ovládacím 
panelu řídícího systému AIRUNIT. Řídicí elektroniku nebo ovládací panel musí zkontrolovat 
elektrikář (viz chybové zprávy).

9. Ovládání a ukazetele  AIRUNIT Kompaktní ovládání PRO

Kontrolky "Úroveň výkonu 1-3" 

Funkční tlačítko "výkon dolů" 
Kontrolka "OFF / min. větrání"

Funkční tlačítko / kontrolka  
"Letní provoz" (bez rekuperace tepla)

Funkční tlačítko / kontrolka
"Zimní provoz" (s rekuperacem tepla)

Signální světlo
"Změna filtru / porucha"
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10. Údržba filtru

Filtr používaný ve ventilační jednotce je monitorován měřením provozní doby v řídicí elektronice. Po 
3 měsících provozu (2190 hodin provozu) je požadovaná kontrola vložky filtru na ovládacím panelu 
řídicího systému AIRUNIT signalizována nepřetržitým světlem symbolu "Změna/porucha filtru"        .       
Kontrola/čištění vložky filtru je popsáno níže.

POZOR:
Před každou udržbou, musí být napájecí zdroj ventilační jednotky odpojen
všemi póly. Přerušení sítě musí být zajištěno proti opětovnému zapojení!

Pro kontrolu filtru musí být vnitřní panel ventilační jednotky odstraněn směrem nahoru. Připojení spojovacího 
vedení musí být odpojeno a zvuková izolační podložka musí být odstraněna. Ventilátor lze poté vyjmout z
pouzdra ve stěně. Vytáhněte z pouzdra sestavu drátu směrem dovnitř  a odstraňte filtr pro případné čištění.

• Odebrat filtr AIRUNIT SOLUS

V případě lehkého znečištění ( bez nebo při nízkém znečištění 
prachem) se může  filtrační vložka vysát nebo vyklepat. V případě 
silného znečištění lze filtrační vložku opláchnout teplou vodou 
(cca 40°C) a vymít jemným čisticím prostředkem pro domácnost. 
Pokud je to možné, filtr by neměl být zdeformován. Před 
opětovným vložením do ventilační jednotky nechte vyčištěnou 
filtrační vložku zcela vyschnout neboť na vlhkém filtru dojde k 
okamžitému srážení prachu! Aby byla zajištěna trvale dobrá filtrace,  
výměna je nejpozději  nutná při zničení struktury vláken   filtru . 
Vložte vyschlou filtrační vložku do jednotky ventilátoru a sestavte 
ventilační jednotku AIRUNIT SOLUS v opačném pořadí. Po 
kontrole/ čištění vložky filtru a opětovném zapnutí napájení 
ventilační jednotky AIRUNIT SOLUS musí být měření provozní 
doby znovu restartováno, aby se sledovala vložka filtru. K restartu 
dochází prostřednictvím ovládacího panelu řídícího systému 
AIRUNIT:

Měření počátečního času se restartuje společným stisknutím 
tlačítek " Nahoru" a "Dolů" . Stiskněte a podržte obě tlačítka, dokud 
nezhasne červená LED dioda "výměna filtru / chyba" (ca 5 sekund). 
Restartování monitorování filtru lze provést také tak, jak je popsáno 
výše, bez předchozího zobrazení symbolu změny filtru, například v 
rámci běžné revize.

Žádost o kontrolu filtru se vydává po 3 měsících provozu, skutečná kontaminace filtru se nezohlední. V 
závislosti na stupni kontaminace však může být užitečná častější změna filtru. Proto se doporučuje 
zkontrolovat filtrační vložku, v prvním roce po uvedení ventilační jednotky AirUnit do provozu, v 
tříměsíčním intervalu a pokud je filtr znatelně silně znečištěn zkrátit interval kontroly/čištění.

5 Sekunden
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V případě lehkého znečištění ( bez nebo při nízkém znečištění 
prachem) se může  filtrační vložka vysát nebo vyklepat. V případě 
silného znečištění lze filtrační vložku opláchnout teplou vodou 
(cca 40°C) a vymít jemným čisticím prostředkem pro domácnost. 
Pokud je to možné, filtr by neměl být zdeformován. Před 
opětovným vložením do ventilační jednotky nechte vyčištěnou 
filtrační vložku zcela vyschnout neboť na vlhkém filtru dojde k 
okamžitému srážení prachu! Aby byla zajištěna trvale dobrá filtrace,  
výměna je nejpozději  nutná při zničení struktury vláken   filtru . 
Vložte vyschlou filtrační vložku do jednotky ventilátoru a sestavte 
ventilační jednotku AIRUNIT v opačném pořadí. Po kontrole/ 
čištění vložky filtru a opětovném zapnutí napájení ventilační 
jednotky AIRUNIT musí být měření provozní doby znovu 
restartováno, aby se sledovala vložka filtru. K restartu dochází 
prostřednictvím ovládacího panelu řídicího systému AIRUNIT:

Měření počátečního času se restartuje společným stisknutím 
tlačítek "Nahoru" a "Dolů" . Stiskněte a podržte obě tlačítka, dokud 
nezhasne červená LED dioda "výměna filtru / chyba" (ca 5 sekund). 
Restartování monitorování filtru lze provést také tak, jak je popsáno 
výše, bez předchozího výstupu zobrazení změny filtru, například v 
souvislosti běžné revize.

Žádost o kontrolu filtru se vydává po 3 měsících provozu, skutečná kontaminace filtru se nezohlední. V 
závislosti na stupni kontaminace však může být užitečná častější změna filtru. Proto se doporučuje 
zkontrolovat filtrační vložku, v prvním roce po uvedení ventilační jednotky AIRUNIT do provozu, v 
tříměsíčním intervalu a pokud je filtr znatelně silně znečištěn zkrátit interval kontroly/čištění.

• Filtereinsatz entnehmen AIRUNIT GEMINI

5 Sekunden

Zur Überprüfung des Filters muss die Innenblende der Lüftungseinheit entfernt werden. Die Steckverbindung 
der Anschlussleitung ist zu trennen. Anschließend können die Ventilatoreinheiten aus 
der Wanddurchführung entnommen werden. Entnehmen Sie den Filter für die anfallende Reinigungen. 
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Číslo Chyba Blikací-Kód Opatření

1 Čištění/výměna filtru trvale svítí
2 Chyba autotest 2x zablikání - pauza
3 Senzor poruch komunikace 3x zablikání - pauza
4 Chybná teplota 4x zablikání - pauza

11.Počítadlo provozních hodin

Ventilační jednotka má integrované počítadlo provozních hodin.

Zobrazení provozních hodin zobrazuje součet provozních hodin, ve kterých bylo zařízení minimálně 
provozováno ve fázi ochrany proti vlhkosti (min.větrání). Zobrazení se provádí pomocí počtu blikajících 
pulsů jednotlivých LED diod. Led pro první úroveň  větrání 10 jednotek provozních hodin. Led pro druhý 
úroveň  100 jednotek. Led pro třetí úroveň  1000 jednotek. Led pro čtvrtou úroveň polohy 10000 jednotek. 
Počet blikajících pulsů jde z 0 na 9. Led diody začínají blikat z první úrovně postupně nahoru podle poctu 
jednotek. Po průchodu se ukazatel znovu spustí s číslem 10.

12. Chyba

10.000  jednotek

      1.000 jednotek

           100  jednotek

                10 jednotek

Podržením obou tlačítek po dobu 5 sekund 
současně vstoupíte do konfigurační nabídky.

Stisknutím levého tlačítka musí být zvolena kombinace 
levých LED diod, jak je znázorněno na obrázku. 

A Dlouze stisknout k ukončení konfigurační nabídky

1

3

2

AN

AN

AN

A

4
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ES Prohlášení o shodě EC Declaration of Conformity

Řízení controller

Výrobce Manufacturer:
mfh systems GmbH 
Hager Feld 8 
49191 Belm
Fon +49 (0) 54 06 | 6 99 95-10
Fax +49 (0) 54 06 | 6 99 95-90

Níže podepsaný výrobcem potvrzuje, že níže uvedené zařízení (zařízení) je v souladu s následujícími 
příslušnými směrnicemi ES. Při každé změně zařízení (zařízení) toto prohlášení pozbývá platnosti.
The undersigned hereby certifi es that the following device(s) complies/comply with the applicable 
EU directives. This certifi cation loses its validity if the device(s) is/are modifi ed.

Označení
Řízení AIRUNIT

Designation
AIRUNIT controller

Směrnice ES EC Directives
Směrnice o EMC 2014/30/EU

Směrnice ES o nízkém napětí 2014/35/EU

Použité normy Applied standards
EN 61000-3-3:2008
DIN EN IEC 61000-6-1 VDE 0839-6-1:2019-11
EN 60335-1

Belm, 03.01.2020

Místo vystavení a datum  
Place and Date of issue

Daniel Schuschan 
Geschäftsführerender Gesellschafter | Shareholder MD
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mfh systems GmbH
Hager Feld 8

49191 Belm-Vehrte

Germany

Fon  +49 (0) 54 06 | 699 95-10

Fax +49 (0) 54 06 | 699 95-90

mail@mfh-systems.com

www.mfh-systems.com
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