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„TOUCH” PANEL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 
 

1 Aktuális üzemmód    4 Menü 

2 Szellőzési fokozat    5 Dátum és idő 

3 Hőmérséklet (friss levegő, befújt levegő, elszívott levegő) 

___________________________________________________________________ 

Üzemmód 

Az aktuális aktív üzemmódot különböző gombok 
mutatják. Az üzemmód a gombok megnyomásával 
változtatható. A következő üzemmódok állnak 
rendelkezésre: 

 

 Nyár: Nyári vagy 
bypass mód a lakóterek 
hűtését biztosítja. Bizonyos 
körülmények között a hűvös 
kültéri éjszakai levegő 
megkerüli a hőcserélőt és 
közvetlenül jut be a helyiségbe. 

 Tél: A kültéri levegőt 
mindig a hőcserélő továbbítja 
téli üzemmódban. A 
fagyvédelmi előfűtő csak téli 
üzemmódban működik. 
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Automatikus 

Automata üzemmódban a váltás nyári üzemmódról téli üzemmódra automatikusan történik a 
külső hőmérséklet függvényében. 

Az automatikus működést az aktuális üzemmód alatt zárójelben jelölik. 

 

Szellőzési fokozat 

Alapelv: ”Szellőztess annyit, amennyit szükséges” 

 

A légmennyiség beállítása szaktudást igényel, és az üzembe helyezés során a szakember 
végzi. 

A szellőzési fokozatok „Készenléti” vagy „Alapszellőzés” módban konfigurálhatók. Ezektől a 
beállításoktól függően a legalacsonyabb szellőzési fokozat kiválasztása hozza létre a 
készenléti vagy az alapszellőzési módot. 

Ha a szellőzés túl kevés, az a levegő rossz minőségét vagy penészképződést okozhat 
lakóterekben. 

Ha a szellőzés túl sok, a levegő túl szárazzá válhat – különösen a hidegebb hónapokban. 

Az aktuális aktív szellőzési fokozatot különböző gombok mutatják. A kiválasztott szellőzési 
fokozat módosítható a gombok megnyomásával. A következő választási lehetőségek állnak 
rendelkezésre: 

 

Időprogram: 

A rendszer azon a szellőztetési fokozaton működik, ami jelenleg be van programozva. Az 
időprogram programozható a ”Menü”-ben a ”Beállítások” alatt. 

Az igény szerinti légmennyiség-szabályozás – csatlakoztatott és konfigurált CO2- és / vagy 
páratartalom-érzékelőkkel - magasabb szintet jelent / intelligensebb mind az időprogramtól, 
mind a szellőzési fokozat manuális kiválasztásától. A programozás a [Settings] / [Beállítások]> 
[Additional functions] / [További funkciók] menüpontban történik. 
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Manuális kiválasztás 

Ha az időprogram deaktiválva van [OFF], a szellőzési fokozat manuálisan választható ki. Ez a 
kiválasztás a [+] és [-] gombokkal és az [OK] gombbal történik, ami a vezérlőegység alsó 
részén található. 

 

 

Készenléti konfiguráció 

 

 

1-es szellőzési fokozat: Az egység az 1-
es szellőzési fokozaton fut. 
 

 

2-es szellőzési fokozat:  Az egység a 2-es 
szellőzési fokozaton fut. 
 

 

3-mas szellőzési fokozat:  Az egység a 3-
mas szellőzési fokozaton fut. 
 

 

 

A 3. szellőzési fokozat kiválasztásával a fokozott szellőzés funkció aktiválódik. Miután egy órát 
működött a legmagasabb szellőzési fokozaton, a rendszer automatikusan visszatér az 
előzőleg beállított szellőzési fokozatra. Alacsonyabb szellőzési fokozat kiválasztásával 
manuálisan leállíthatja a rásegítő szellőzés folyamatát egy óra elteltével. 
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 Készenléti 

A készülék készenléti üzemmódban van. A ventilátorok nem forognak. 

 

Az alapszellőzés konfigurálása 

 

1-es szellőzési fokozat: Az egység az 1-
es szellőzési fokozaton fut. 
 

 

2-es szellőzési fokozat:  Az egység a 2-es 
szellőzési fokozaton fut. 
 

 

3-mas szellőzési fokozat:  Az egység a 3-
mas szellőzési fokozaton fut. 
 

 

 

A 3. szellőzési fokozat kiválasztásával a fokozott szellőzés funkció aktiválódik. Miután egy órát 
működött a legmagasabb szellőzési fokozaton, a rendszer automatikusan visszatér az 
előzőleg beállított szellőzési fokozatra. Alacsonyabb szellőzési fokozat kiválasztásával 
manuálisan leállíthatja a rásegítő szellőzés folyamatát egy óra elteltével. 

 

 Alapszellőzés: Az egység minimum légmennyiséggel működik. A ventilátorok 
alacsonyabb fordulaton működnek. 

 

Magasabb szintű légmennyiség-szabályozás 

Különböző konfigurációk és működési módok eredményezik azt, hogy a szellőző egység a 
beállítottól eltérő légmennyiséggel működik. 

 



   

Lindab Kft. Phone: +36 23 531 111 Company registration: 13 09 065422 
2051 Biatorbágy, info.vent@lindab.com Registered office: Biatorbágy 
Állomás str. 1/A. http://www.lindab.hu  

Ezek tartalmazzák: 

CO2 koncentráció alapú szabályozás (1. ábra) 

Az elfogadható beltéri levegő nem haladhatja meg az 1000 ppm CO2 koncentrációt, ami azt 
jelenti, hogy aktív szellőzésnek kell lennie 1 vagy 2 óránként. 

Egy nappali szellőztető egység CO2 koncentráció alapú szabályozással (CO2 érzékelő modul 
elérhető a tartozékként) automatikusan igyekszik tartani a CO2 koncentrációt 900 ppm alatt. 

 

Páratartalom alapú szabályozás (2. ábra) 

A relatív páratartalom is olyan tényező, ami jelentősen hozzájárul a komfortérzethez. 

Egy páratartalom alapú szabályozó szellőző egység esetén (RH érzékelő modul elérhető a 
kiegészítőként), egy előre meghatározott 65% relatív páratartalom alapérték tárolódik. 

Efelett az érték felett a szellőző egység a legmagasabb ventilátor fordulatszámra kapcsol 60 
percre. 

 

 

 

1. ábra: Sematikus diagram mutatja a CO2 koncentráció megnövekedését lakásban / 
szobában benttartózkodókkal gépi szellőztetéssel vagy anélkül 
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2. ábra: A termikus komfort zóna bemutatása a levegő hőmérséklete és a relatív páratartalom 
függvényében 

 

 

Hőmérséklet 

A beállítástól függően a zárt hurkú szabályozás a friss levegőn, az elszívott levegőn vagy a 
befújt levegő hőmérsékletén alapul. A kívánt hőmérsékletet a vezérlőegységen keresztül lehet 
megadni. A „Beállítások” elemnél a ”Hőmérséklet szabályozás” fejezet információt nyújt erről a 
témáról. 

 

 

Deaktivált időprogram [OFF] 

 

 

Beállított hőmérséklet érték normál üzemben. Amikor az időprogram deaktiválódik, ez a 
hőmérséklet mindig a vezérlési folyamathoz meghatározott hőmérséklet. 
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Aktivált időprogram [ON] 

(a nap különböző időpontjában beállított hőmérsékleti viszonyokhoz) 

 

 

 

Beállított hőmérséklet érték normál és csökkentett üzemmódban. 

Az időprogram aktiválásakor átkapcsolás történik a két beállított hőmérséklet érték között. 

Standard kivitelben a hőmérsékletet az integrált bypass által szabályozzák. Ennek a korlátait a 
külső levegő állapota határozza meg, amennyiben opcionálisan nincs beépítve fűtő, hűtő 
kalorifer a befújt levegő ágban. 

 

FŐMENÜ 

A Főmenüt a Menü gomb megnyomásával lehet megnyitni. A szellőző egység információit itt 
lehet megnézni, és különböző beállításokat és műveleteket lehet elvégezni. 

A felhasználó visszatér a Start menübe a Home / Otthon / Kezdőoldal gomb 
megnyomásával.  
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Információ 

 

Az aktuális üzemeltetési értékek, üzemórák, üzenetek és firmware verziók az „Információ” 
menüpont alatt érhetők le. 

 

 

Aktuális üzemeltetési értékek 

 

Időmérő 
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Üzenetek 

Az aktuális hibák és hibanaplók, pl. a szűrőcserét illetően itt láthatóak.  

 

 

Aktuális hibák 

Az aktív hibák itt láthatóak. 

 

 

Hibanapló 

A legutóbbi 100 hiba itt látható. 
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Szűrőnapló 

Az elvégzett szűrőcseréket itt dokumentálják. 

 

 

Eszközinformációk 

A vezérlőhöz használt firmware verziók és a vezérlőegység, valamint a szellőzőegység típusa 
itt látható.  

A bemutatott eszközazonosító az Interneten keresztüli távoli hozzáférés (távoli karbantartás) 
vagy a Pichler alkalmazás használatakor releváns. 
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BEÁLLÍTÁSOK 
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Térfogatáram szellőzési fokozatonként 

Az egyes szellőzési fokozatok térfogatárama itt állítható be. 

 

 

 

Időprogramok 

A szellőzési fokozat és a hőmérsékletek különféle beállításai elvégezhetők a hét minden 
napjára. 
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Időprogram szellőzési fokozat 

Naponta összesen három kapcsolási időpont áll rendelkezésre a másik szellőzési fokozatra 
való átálláshoz. Az ”Accept for all days” (Elfogadás minden napra) gombbal az aktuálisan 
kiválasztott nap kapcsolási időpontjai elfogadhatók a hét többi napjára.  

 

 

Kapcsolási időpont a 3. szellőzési fokozat működtetéséhez. 
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Időprogram hőmérsékletek 

Naponta összesen három kapcsolási időpont áll rendelkezésre a másik szellőzési fokozatra 
való átálláshoz. Az ”Accept for all days” (Elfogadás minden napra) gombbal az aktuálisan 
kiválasztott nap kapcsolási időpontjai elfogadhatók a hét többi napjára.  
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Hőmérséklet-szabályozás 

A beállítástól függően a zárt hurkú szabályozási folyamat a helyiség levegője, az elszívott 
levegő vagy a befújt levegő hőmérséklete alapján történik. 

 

További funkciók 

A szakember által az üzembe helyezés során konfigurált további funkciók itt aktiválhatók és 
deaktiválhatók. Az előfeltétel az opcionális érzékelők vagy a fűtő, hűtő kalorifer megléte. 
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CO2-koncentráció-alapú szabályozás  

Engedélyezi a magasabb szintű légmennyiség szabályozást a mért CO2-koncentráció 
függvényében. 

Páratartalom-szabályozás 

Ha a relatív páratartalom meghaladja a 65% -ot, automatikusan átvált a 3. szellőzési 
fokozatra. 

 

Fűtőelem 

Lehetővé teszi a befújt levegő utófűtését a szellőztető egység után. Ez a funkció csak téli 
üzemben érhető el. 

Hűtő kalorifer 

Lehetővé teszi a befújt levegő hűtését a szellőztető egység után. Ez a funkció csak nyári 
üzemben érhető el. 

Ha kombinált fűtő-hűtő kalorifert használnak, akkor fűtő és a hűtő kalorifert is aktiválni kell. 

 

Dátum idő 

Ebben a menüpontban különböző dátum- és időbeállítások hajthatók végre. 
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Dátum 

A dátum mezőben az aktuális nap és hónap van beállítva. Az aktív mező fehér színnel világít. 
A [+] vagy [-] gomb megnyomásával az érték megváltozik. Az [OK] gomb megnyomásával 
fogadjuk el az érték. 
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Idő 
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Nyelv 

A menü német, angol, francia, holland, szlovén, olasz, cseh és szlovák nyelven érhető el. 

 

 

 

Műveletek 
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A légszűrő csere 

 

Ha a légszűrőket a megadott szűrőcsere intervallumon kívül cserélik, minden szűrőüzenet 
nélkül, akkor a szűrő időzítőjét reseltelni kell a [Menu] (Menü) > [Actions] (Műveletek) részben. 
Ezt a folyamatot automatikusan dokumentálja a szűrőnapló. 

 

A készülék újraindítása 

 

 

Ha egy eszköz újraindítására van szükség, akkor az itt végrehajtható. Ebben a folyamatban az 
összes beállítás megmarad. Az újraindítási folyamat során a ”Device information” /„Készülék 
információk” jelennek meg a vezérlőegységen. 

 

10. Hibák és üzenetek 

”MINI” vezérlő egység 

A MINI vezérlőegységen található kompakt szellőző egység hibaállapotait a hiba LED villogó 
mintái jelzik. A villogó kódok részletes leírása a ”Hibaleírás”  fejezetben található. 

További információért forduljon a telepítőhöz. 

 



   

Lindab Kft. Phone: +36 23 531 111 Company registration: 13 09 065422 
2051 Biatorbágy, info.vent@lindab.com Registered office: Biatorbágy 
Állomás str. 1/A. http://www.lindab.hu  

TOUCH VEZÉRLŐ EGYSÉG 

 

A [Current errors] / [Aktuális hibák] gomb megnyomásával azok egy új ablakban jelennek meg. 

 

 

Ezenkívül e hibák előzményeit a hibanapló tárolja. 

 

Ha a hibát nem oldja meg a kompakt szellőző egység újraindítása, kérjük, lépjen kapcsolatba 
a telepítővel.  


