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Varnostna navodila

POZOR!
Napravo zaščitite pred vlago in mokroto!
Napravo izklopite iz električnega omrežja preden
jo odpirate in posegate v njo!

Enota se lahko priključi neposredno na električno omrežje. Naprava mora biti priključena do električne vtičnice,
katerih napetost in frekvenca naprave se ujema z tisto vtičnice.

Kabel nikoli ne sme biti napet ampak mora biti malo zrahljan za napravo, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo
do poškodbe kabla, vezja, kar lahko privede do kratkih stikov, itd..

Ob čiščenju naprave, se naprava izklopi. Pretirano umazanijo v in na napravi je potrebno odstraniti s strokovno
pomočjo. Električno vezje, žice je potrebno ob tem ustrezno zaščititi.

Čiščenje pokrova na sobni strani je potrebno opraviti le z vlažno krpo. Vdora vode ali drugih tekočin v napravo
se je potrebno izogniti. Če bi se to zgodilo, je potrebno napravo takoj izklopiti iz napajanja z potegom napajalnega
kabla ali z odstranitvijo varovalke. Ne vklapljajte naprave nazaj na napetost in zavarujte napravo, da ne pride do
nepooblaščene uporabe.

Najprej preverite stanje paketa in posameznih dodatkov. Pazi na stanje napajalnega kabla, ki vodi do naprave,
da ni prepognjen ali poškodovan..

Varnostna navodila
(  3 - 6)Stran

Elektroinštalacija

Operativni priročnik

Navodila za montažo
(  2)Stran

(Stran 7-10)

(Stran 11-18)

Priprava električnega priključka in odprtine v ziduStran  4
Montaža , montažnega tipa LAW, naravnost skozi stenoRS-LAW modulaStran  5
Montaža tipa LAL, skritaRS-LAL modula, montažnega v steni konstrukcijeStran  6

Splošne zahteve za namestitevStran 3

Končna montaža na sobni strani - električna povezavaStran  7
Končna montaža na  /sobni strani notrani pokrovStran  8
Končna montaža na  /sobni strani notrani pokrovStran  9

GarancijaStran  11
Konfiguracija naprave / nadzorna ploščaStran  12
Programske funkcijeStran  13
Poročila o stanjuStran  14
Vzdrževanje naprav /  filtramenjavaStran  15

Nastavitev načina delovanja: SINGLE-MODE ali GROUPStran  10

Zagon / Serv  /is Poročilo o sevisu ali zagonuStran  16-18

Vsi tisti, ki opravljajo montažo, zagon in vzdrževanje naprave morajo biti ustrezno usposobljeni. Ta navodila je
potrebno dosledno upoštevati! Mogoče manjkajoče dokumente, vam bomo poslali na zahtevo v dogovorjenem času.



V-WRG Rondo Plus prezračevalna enota se lahko uporablja v vseh običajnih zidnih  trukturah, enostavna za
sestavljane.

Sistem je modularen, kar omogoča uporabo nekatere Ventomaxx opreme že v fazi izgradnje- priprava prebojev
za napravo (npr: RS-LAW, RS-LAL)

V-WRG Rondo Plus lahko priklopimo na AC napajalnik z 85-260 V, 50/60 Hz. Naprava je na voljo z 1,5m , 3m kablom
za priključitev v vtičnico (P1.5/P3.0)

Prosim upoštevajte:
Za namestitev naprave v steno, na kraju samem, je zahtevana odprtina v zidu, kot je opisano spodaj.
Zahtevana velikost odprtine je 200 mm. Ta navodila za montažo opisujejo namestitev naprave v monolitno
zunanjo steno. Prosimo, da se pred namestitvijo posvetujete o sestavi stene, in naredite luknjo v skladu s tem
kar predlaga proizvajalec zidu.

Glede na sestavo stene je treba upoštevati različne predpise in varnostne ukrepe. Montažo zato načeloma
opravijo specializirana podjetja. Če niste prepričani kdo je tisti ki montira te naprave, ali katera orodja se
uporabljajo za montažo, prosimo ne okrevajte in nas kontaktirajte.
Pri izvedbi vseh del z napravo in opremo, je treba upoštevati vse informacije, ki jih poda dobavitelj te naprave,
ali njen proizvajalec. Vsa dela morajo biti izvedena s priporočeno osebno zaščitno premo  (npr. zaščitna očala,
maska, rokavice, obleka, čelada).

Pri izbiri načina montaže, upoštevajte naslednje:
Prepričajte se, da na mestih, kjer se bo izvedel preboj ni nobene električne napeljave. Za večplastne stene, kjer se
naredi preboj, je potrebno narediti parno zaporo v skladu z navodili proizvajalca. Na zunanji strani je potrebno
zagotoviti zaščito proti zunanjimi vremenskimi vplivi.

Razporeditev naprav v sobi mora biti tako, da je naprava lahko dostopna. Namesti se cca. 1,8 m nad tlemi, za
invalide nižje. Naprave ne sme ovirati pohištvo.

Splošne zahteve za vgradnjo:

Navodila montaže

Naprava V-WRG Rondo Plus je namenjena za prezračevanje suhih, brez prahu zaprtih prostorov. Prosim poskrbite,
da izstop zraka ne pokriva noben predmet. Izogniti se je potrebno škodi vlage ali zdravju ljudi, zato bodite pozorni
na zadostno prezračevanje. Glede na rabo prostora lahko uporabimo tudi okno da nam dodatno prezračuje prostor
ali planiramo dodati kakšno napravo za prezračevanje (več naprav V-WRG Rondo Plus v kopalnicah, WC, itd)..

Če naprava ne deluje pravilno se obrnite na dobavitelja naprave ali njenega izdelovalca.

Poleg zamenjave filtra in čiščenja naprave ni potrebno nobeno nadaljnje vzdrževanje. Prosimo, da pred
vsako zamenjavo filtra izklopite napravo.

Pravilno delovanje decentraliziranega prezračevalnega sistema predpostavlja zaprtje cevi za dovajanje ali
.odvajanje zraka.



Priprava odpiranja stene in električnega priključka

WRG RONDO Plus
Krona 200 mm

65 mm

Skica spodaj predstavlja mero luknje,
ki dejansko ustreza komponenti
V-WRG Rondo Plus.

Originalni

Poskrbite da bo električna instalacija
napeljana do vsake naprave in,
da bodo le ta vsa na isti fazi..

 Alternativa, da še lahko uporabljamo
napravo V-WRG Rondo plus ne, da bi
bile vse vezana na isto fazo je zbiralnik
faz, ki poveže vse faze.

Obstaja možnost uporabe naprave
.v majhnih skupinah znotraj obstoječe faze.

Priporočamo, da se naprave zveže v
obliki kroga ali zvezde, moč priključkov
naj bo NYM-J 3x1.5.

Priprava za namestitev:

Napajanje preko 230 V obliki kroga

Napajanje preko  oblik230 V ol t zvezde

Priključite se na naslednji vir napajanja

230 Volt
EL dovod

Nekateri shematski primeri povezave
V-WRG Rondo plus do 230 V so
prikazani zraven v skicah.

A

B
230 Volt
EL dovod

V-WRG RONDO Plus
230 Volt napajanje
Razdelinia omarica

C

230 Volt
EL dovod

› V-WRG PLUS



1. Oblikovanje odprtine v steni

Vstavite valjasti model

3. Valjasti model namestimo v steno, tako,
da je naravnan in pritrjen brez napetosti

b) ob nestandardnih debelinah stene, lahko
dodajamo dolžino valjastega modela z dodatnimi
moduli. Na spojih mora biti vse zatesnjeno z

difuzijsko silikonsko maso VX-FK,

5. Valjasti model pritrdimo v steno z
dvokomponentno poliuretansko peno VX-2K

6. Zaščita prezračevalne naprave

7. Namestitev fasadne rešetke oziroma po
končanih fasaderskih delih

dem Schall voraus.
VENTOsonic

R

Montaža variante

4. Za večje odprtine v zidu
Potrebno dodati kameno volno, mineralno volno,
 da se zapolni prazen prostor. Ali pa stranki
ponudi tehnično pomoč in jo drugače usmeriti
glede izolacije.

a) V režo med steno in valjasto enoto je potrebno
namestiti tesnilnega silikona VX-FK.

2. Montaža valjastega modela skozi celotno dolžino
 stene (debelina vključuje tudi izolacijo stene)

V-WRG RONDO Plus

(naravnost skozi zid)

Vertikalni prerez
Skica zidu z izolacijo

Debelina stene

Pripravljena konočna dolžine

a) Odprtina premera 200 mm  ali kvadratna
H/B 200x190 mm, izdelava v zunanji ovoj stavbe.

b) Potrebno je vgraditi prazno cev (RS-LAW)
in zagotoviti električni priključek NYM-J 3x1.5.

b) da se prepreči kakršnakoli škoda na ventilatorju
med fazo izgradnje je potrebno imeti napravo
zapečateno in pospravljeno, dokler se ne izvaja
fina montaža.

d) po končanem električnem delu se namesti
zaščitni pokrov, da se pokrije nadzorno ploščo
naprave,

a) Pred začetkom dela vedno izvlecite vtič ali
izklopite električno napetost,

9. Električni priklop mora narediti strokovnjak

a) Glede na to kakšno je želeno mesto naprave
(izstop zraka na zgornji ali spodnji strani;
standard narekuje da je izpust zraka na vrhu),
električni kabel mora biti nameščen kot kaže
vzorec na začetku,

Kabelj
NYM-J 3x1,5

Komplet z valjastim modelom lahko uporabimo
ko je debelina stene od 300 mm naprej.
POZOR: Zmanjšamo jo lahko samo zunaj!

8. Po končanih notranjih delih se namesti
notranja rešetka z ohišjem.

a) Notranje ohišje se lahko pritrdi v steno ali pa
za pritrditev uporablja pritrditvene točke na
valjasti enoti RS-LAW

b) da nebi prišlo do kakršnihkoli deformacij je
potrebno vijake zategovati nežno in
enakomerno

b) električni priklop izvedite glede na priloženo
električno shemo,

f) nadaljnje podrobnosti morajo biti narejene
pravočasno (začetek namestitve, razjasniti
podlago projekta). Veseli smo da vam
pomagamo, ko pomoč potrebujete.

e) naprava je sedaj pripravljena za uporabo
(navodila za uporabo),

Vgradnja v
fasadi

c) pri montaži izvedbe LAW moramo namestiti
valjasti model pod kotom 1,5° - 3°, od znotraj
navzven.

c) zagon enote se opravi v skladu z navodili
(master/slave/skupine, itd)

a) Med celotno fazo izgradnje je potrebno imeti
luknjo pokrito z zaščitnim pokrovom, ki je
dobavljen skupaj z valjasto enoto RS-LAW,

Slika prikazuje
V-WRG RONDO Plus v
Tip montaže LAW,
Ravno oreprosto skozi steno

Na označenem mestu je predvideno tesnenje valjastim modulom in
(npr. Aluminijasti trak, Ventomaxxzaključnim slojem fasade obvezno

 t ilna masa .International esn   VX-FK)

Fasada rešetka
FA-LAW-K

Valjasti model
RS-LAW

Prezračevalna enota
V-WRG RONDO Plus

RS-LAW

Upoštevajte navodila za vgradnjo fasadne povezave!



dem Schall voraus.
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Montaža variante

Vertikalen pogled

Vgradnja v
fasadi

Vertikalni prerez
Skica zidu z izolacijo

Deblina stene

Pripravljena konočna
dolžine

V-WRG RONDO Plus

Vstavite ventilator

5. Valjasti model pritrdimo v steno z
dvokomponentno poliuretansko peno VX-2K

7. Zaščita prezračevalne naprave

8. Namestitev fasadne rešetke oziroma po
končanih fasaderskih delih

a) V režo med steno in valjasto enoto je potrebno
namestiti tesnilnega silikona VX-FK.

9. Po končanih notranjih delih se namesti
notranja rešetka z ohišjem.

b) da nebi prišlo do kakršnihkoli deformacij je
potrebno vijake zategovati nežno in enakomerno.

10. Električni priklop mora narediti strokovnjak
a) Pred začetkom dela vedno izvlecite vtič ali

izklopite električno napetost

1. Oblikovanje odprtine v steni
a) Odprtina premera 200 mm  ali kvadratna

H/B 200x190 mm Izdelava v zunanji ovoj stavbe.
b) Potrebno je vgraditi prazno cev (RS-LAW) in

zagotoviti električni priključek NYM-J 3x1.5.

3. Valjasti model namestimo v steno, tako
da je naravnan in pritrjen brez napetosti

b) ob nestandardnih debelinah stene, lahko
dodajamo dolžino valjastega modela z dodatnimi
moduli. Na spojih mora biti vse zatesnjeno z
difuzijsko silikonsko maso VX-FK.

a) Glede na to kakšno je želeno mesto naprave
(izstop zraka na zgornji ali spodnji strani;
standard narekuje da je izpust zraka na vrhu),
električni kabel mora biti nameščen kot kaže
vzorec na začetku,

c) pri montaži izvedbe LAL moramo namestiti
valjasti model pod kotom 1,5° - 3°, od znotraj
navzven, zunanji ploski kanal pa pod kotom 5°,

b) da se prepreči kakršnakoli škoda na ventilatorju
med fazo izgradnje je potrebno imeti napravo
zapečateno in pospravljeno, dokler se ne izvaja
fina montaža.

d) glede na luknjo, kje je se ta nahaja (zraven okna,
vrat), moramo ploski kanal prilagoditi, če je
potrebno ga lahko skrajšamo. Ploski kanal z
ustreznimi držali fiksiramo na zunanjo steno.

a) Nastavljivo namensko konzolo za odtakanje
kondenza je potrebno nastaviti tako, da se bo
kasneje lepo vdelala v ometu,

6. Ploščat kanal je potrebno izolirati

b) na stiku med ploščatim kanalom in valjasto
enoto je potrebno namestiti paro nepropustni
lepilni trak

4. Za večje odprtine v zidu
Potrebno dodati kameno volno, mineralno volno,
 da se zapolni prazen prostor. Ali pa stranki
ponudi tehnično pomoč in jo drugače usmeriti
glede izolacije

a) Notranje ohišje se lahko pritrdi v steno ali pa za
pritrditev uporablja pritrditvene točke na valjasti
enoti RS-LAL

RS-LAL

D žr alo
FKH

Valjasti modul
RS-LAL

Prezračevalna enota
V-WRG RONDO Plus

Dovodni lijak v fasadi z odvodom kondenza Fasada rešetka
FA-LAx 37

a) Med celotno fazo izgradnje je potrebno imeti
luknjo pokrito z zaščitnim pokrovom, ki je
dobavljen skupaj z valjasto enoto RS-LAL,

Pritrditev z tesnilnim
lepilnim trakom

Pri fasadah ometa priporočamo izolacijo ravnega kanala približno 30 mm

2. Montaža valjastega modela skozi celotno
dolžino stene (debelina vključuje tudi
izolacijo stene)
Komplet z valjastim modelom lahko uporabimo
ko je debelina stene od 300 mm naprej.
POZOR: Zmanjšamo jo lahko samo zunaj!

Kabel
NYM-J 3X1,5

b) električni priklop izvedite glede na priloženo
električno shemo,

c) zagon enote se opravi v skladu z navodili
(Master/Slave/skupine, itd),

d) po končanem električnem delu se namesti
zaščitni pokrov da se pokrije nadzorno ploščo
naprave,

e) naprava je sedaj pripravljena za uporabo
(navodila za uporabo),

f) nadaljnje podrobnosti morajo biti narejene
pravočasno (začetek namestitve, razjasniti
podlago projekta).

Veseli smo da vam pomagamo, ko pomoč
potrebujete.

Slika prikazuje
V-WRG RONDO Plus v
Montažni tip LAL,
Skrita  v steni konstrukcije



dem Schall voraus.
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Navodila za namestitev / električna napeljava

Končna montaža na sobni strani

V-WRG RONDO Plus

1.  Izklopite napajanje na omrežju
a) Rezanje priključnega kabla s povezavo

stacionarnega in njegovo odstranjevanje, je
samo faza, ki je nevtralno potrebna

b) Naprava ni na voljo z napajalnim vtikačem
za vtičnico

2.  Sestavljanje sobne enote

3.  Električni priključki

a) Povezava ventilatorja se krmili preko dveh
     X 1.1 N in X 1.2 L1terminalov

Valjasti modul in električni
prilključek sta pripravljena

Priklj ite napajalni abeljuč k

Priklju ni abelč k
NYM-J 3.15

Vijaki
3.9 x 13-16

3.a

Odpri pokrov

a) Napajalni kabel moramo dobiti skozi režo na
zadnji strani ohišja.

Za odklepanje pritisni
tukaj

Z izvijačem pritisni tukaj

Priprava notranjega ohišja
a)  Pritisnite odklepanje na ohišju in dvignite

sprednji pokrov.
b) Izvijač vstavite v režo in rahlo pritisnite da
     odprete pokrov kjer se nahaja nadzorna plošča
     naprave.

b) Ohišje je pritrjeno neposredno na steno ali
na pritrditvene točke na valjasti enoti RS-LAL

X 1.1 N
X 1.1 L1 b)  Alternativno je naprava že pripravljena z

vtičnim konektorjem montiranim v tovarni.

Enota ima širok uporabni razpon za
mednarodno uporabo.

U:   85 - 260 V
f:     50 / 60 Hz

:kabelska povezava
A: 0,75 - 1,6 mm2

ATTENTION - MAINS VOLTAGE!
Installation has to be done by expert staff.

POZOR
NAPAJANJE!
Namestitev mora opraviti
strokovno osebje!

Električno napajanje je storjeno preko faze s
svojo varovalko ali pa z uporabo faznega

.spojnika.

1

Pokrov pritrjen na valjasti
modul

2

2.b

2.a

2.b

3

3.a
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V-WRG RONDO Plus

Komunikacijski sistem z
DIP-stikali

Definiramo Master / Slave
Stikalo - DIP Nr. 1
ON = Master / OFF = Slave

Definiramo Skupino
Stikalo - DIP Nr. 5-9

4.  Porinite sistemsko enoto v zid

a)  Odstranitev pokrova vezja (odstrani s pomočjo
izvijača), da se naredi prostor za vstavljane.

5.  Priključitev ventilatorja

6.  Nastavljanje enote za delovanje v skupinah

b)  Kabel ki prihaja iz vezja ga spojimo s tistim,
ki je na ventilatorju.

b)  Najprej se namesti keramični toplotni prenosnik
(namesti se ga malo pred koncem cevi).

a)  Nizko napetostni ventilator (12V) se priklopi z
     hitrim priključkom kot kaže slika 5.a.

Stikali - DIP

Naprave so še vedno sklopljene od napetosti!

Master (vodilna naprava) / Slave (naprava, ki
sledi napravi Master)
Izmenjava podatkov pri napravah V-WRG
poteka preko električnega omrežja. Druge
fizične povezave ali kontrole niso potrebne.
O funkciji nastavitev stikal DIP. Skupina 1
postavlja napravo v režim Master (1 DIP stikalo
na ON). Kot kontrola da je naprave res
nastavljena kot Master nam služi LED kontrolna
 lučka, ki sveti zeleno. Vse druge naprave v tej
skupini delujejo kot Slave (1 DIP stikalo na OFF).
V vsaki skupini enota Master nadzoruje eno ali
več naprav Slave (max. 13)

Master / Slave

Nastavljanje skupin
Prek stikal DIP od 5-9, se nastavljajo skupine.
Vse postaje iste skupine imajo enako nastavitev
stikal.

POZOR:
Vse enote, ki so definirane za eno skupino
morajo biti priključene na isto fazo!

c)  Nato se namesti ventilator, dokler se ne
ustavi in dotakne toplotnega prenosnika.
Rešetka na ventilatorju mora biti na sobni strani.

Navodila za namestitev / električna napeljava

PRIMER:

Stikalo DIP 1 - ON1 Naprava = Master

3 Naprave = Slave

1 Naprava = Master

1 Naprave = Slave

Deljue 6 naprav v dveh Skupinah

Stikalo DIP 1 - ON

Vse naprave imajo enoto skupino DIP-Schalter 5-9

Stikalo DIP 1- OFF

Stikalo DIP 1 - OFF

Naprave Master in der Slave imajo DIP-stikalo Nr. 5  na ON

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Opomba: DIP stikala 2, 3 in 4 morajo biti nastavljena na OFF; Druge nastavitve so namenjene le storitvam za stranke!

Skupina 1 je sestavljena iz 4 naprav; Skupina 2 je sestavljena iz 2 naprav

c) Naprave so v tovarni pred nastavljene na
Single-mode (delovanje ene naprave).

Končna montaža na sobni strani

Po nastavitvi DIP stikal je potreben RESET
vseh naprav, ki delujejo v isti skupini
(Stran 10).

Tako vsaka postaja prejme,
Številka postaje

6 6.a

5

Spajanje z hitrim Priklju komč

5.a

4.c

Namestitev prenosnika
toplote

4.b

Namestitev ventilatorja
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navodila za namestitev

Končna montaža na sobni strani

V-WRG RONDO Plus

Filter zataknite še v spodnje
zatiče

Vstavimo ilterf

Pokrov zataknemo ob zgornje
in spodnje zat eič

8

10

8 - 11 Namestitev filtra

10. Namestitev sobnega ohišja

a)  Filter najprej zataknemo na vrhu ob zatiče
(Slika 8.a).

b)  Nato ga fiksiramo že spodaj z pritiskom na
zatiče, da se zatakne.

8.a

a) Pokrov zataknemo ob zatiče zgoraj, nato ga
pritisnemo še ob spodnje zatiče da se zatakne.

Menjava filtra se izvede v obratnem
vrstnem redu.

Prezračevalnim enotam lahko sedaj
spreminjamo programe delovanja.
Enotam zagotavljamo napajanje prek
varovalke.
Enote z vtičnim priključkom lahko sedaj
priklopimo na napetost.

10.a

Zaprtje pokrova vezja

Pokrov vezja zapremo z zatikanjem.
7. . Zaprtje pokrova vezja7 7.a

9
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Električno napajanje je preko napajalnega
kabla ali preko varovalke.

Na glavni enoti  gori lučka LED. DrugihMaster
aktivnosti ni potrebno izvajati na tej napravi.

V-WRG RONDO Plus

Master /Slave nastavimo s pomočjo DIP stikal
(opisano zgoraj).

Enota ON Status “Slave”

5

4

3

navodila za namestitev

Na enotah slave  lučka ne sveti.Master

ON gumb utripa, ko se Slave enota registrira
oziroma prepoznava pri enoti Master. Ko Slave
enota dobi povratno informacijo pod katero
številko bo obratovala, tolikokrat utripne Master
LED lučka. Takšna kot je številka Slave naprave,
tolikokrat bo v prihodnje ob vsakem vklopu
utripnila Master LED lučka.

Prezr evalniač
niveo 2

Enota ON Status “Master”Program. 1

1

5

4

3

Najprej vklopite MASTER.

Zdaj lahko v poljubnem vrstnem redu
.prižgemo Slave enote.

Master enota

Slave enota

Za RESET pritisnite
ON -tipko za cca.
> 7 sekund

Status “Slave”

5

4

3

SPEED-LED
Utripanje hitrostnih
lu k 3xč

RESET  Master/Slave enote Ko spremenimo tovarniške nastavitve z DIP
stikali ali naredite kakršnokoli spremembo
nastavitve naprave, resetirajte napravo.
Tako da naprave v Ponovno "Novo okolje"
(Glej tudi stran 8, točka 6).

Za RESET naprave, pritisnite gumb ON, in
ga držite dokler ta ne začne utripati in neha
utripati (približno 7 sekund). .

Kot potrditev uspešne ponastavitve ob
ponovnem zagonu naprave, vse hitrosti LED
lučk utripajo 3 krat.

Ko imamo naprave vgrajene jih nastavimo,
kot je opisano spodaj.

“SINGLE-MODE”Nastavitev individualne funkcije:

“GR -MODE”OUPNastavitev individualne funkcije:

Enota ON Utripanje Master lu keč
5 krat, ko nastavimo
single mode

Če so naprave že prej pripravljene in nastavljene v tovarni, potem
naprave samo namestimo in priklopimo na napretost.

Pred nastavitev za funkcijo operacijskega
sistema single mode, DIP stikala od 1-9 so
obrnjena na Slave, nato pa lahko
nastavljamo naslednje:

Z uporabe operacijske funkcije ’’GROUP’’ lahko posamezne enote združimo v eno skupino naprav.
Enote med seboj komunicirajo preko električnega omrežja ter omogočajo uporabniku da upravlja z vsako posamezno napravo
z upravljanjem na sami napravi. Nastavitev za programsko funkcijo in pretok zraka se nastavlja na napravi iz iste skupine in velja
za naprave iz iste skupine.

Operacijska funkcija , je pred nastavljena v tovarni in omogoča delovanje posameznih postaj, negledeSINGLE-MODE
.na druge postaje. Nastavitve programa delovanja se nanašajo izključno na eno postajo.

1.  Stikala so nastavljena tako, da je naprava v Slave
 načinu, napravo vklopimo (gumb ON), da začne
Master  LED lučka utripati (kratka utripanja)

2.  Z ponovnim pritiskom na ON gumb, poženemo
napravo Slave v single mode, brez Master.

Prepoznavanje funkcije za eno vrsto. Delovanje
–Master Led lučka utripa 5-krat, ko vklopimo
prezračevalno napravo

Ta način dobimo, ko po vklopu naprave v
omrežje napravo samo resetiramo.

Prezr evalniač
niveo 2

Spustite se zdaj.



Opozorilo
Ne odstranjujte pokrova električnih delov, da ne pride do nevarnosti električnega udara. Po pokrovom
kjer se nahaja elektrika in pod kontrolno ploščo ni nobenih delov, ki jih je potrebno vzdrževati s strani
stranke. Prosimo vas, da električne posege izvede strokovno osebje.

Pokrov ohišja, ki se nahaja na sobni strani je najlažje očistiti z vlažno krpo. Da bi se izognili poškodbam,
na površinah uporabljajte le vodo z malo detergenta. Vedno se prepričajte, da voda nebo vdrla in
poškodovala naprave.

Čiščenje in nega

Z nakupom naprave V-WRG RONDO Plus ste se odločili za nakup posebnega
visokokakovostnega izdelka, ki je narejen za neprekinjeno delovanje. V primeru, da boste
morali izkoristiti garancijske storitve.
Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo. Na ta način lahko preprečite pojav
napake, v nasprotnem primeru se obrnite na podjetje, ki zastopa izdelek.

Splošna navodila / garancije

Vsi izdelki Ventomaxx so predmet posrednega jamstva dveh let. Ta vsebuje materiale in proizvodne
napake. Garancija začne veljati z dnem ko je bila naprava kupljena oziroma nameščena. Vi morate
predložiti dokaz o nakupu oziroma namestitvi. Zato vas prosimo, da shranite potrdilo o nakupu kjer je
viden datum nakupa. Ventomaxx si pridružuje pravico, da zavrne garancijo, če dokazov za nakup ali
namestitev ni na voljo.

V primeru upravičene okvare v garanciji velja, da je zaradi vsebinske napake ali napačne proizvodnje,
Ventomaxx dolžan popraviti izdelek ali zamenjati poškodovane elemente.

Garancija je izključena v naslednjih primerih, če

- Smernice montaže in obratovanja so bila neupoštevana
- Sestavljanje / montaža sta bila opravljena narobe
- Z napravo se je neprimerno rokovalo / namerno poškodovalo ali uničilo
- Posredovanja na napravi niso opravile strokovno usposobljene osebe
- Komponente so prizadete zaradi izpostavljanja običajnemu, predvidljivemu stresu
- Se uporabljajo ne originalni rezervni deli.

Navodila za uporabo

Zimsko delovanje / Povečana zaščita proti zamrznitvi
V načinu zimskega delovanja  z visoko vlago in/ali nizkih temperatur zunaj sistema je potrebno nosilne
enote obrniti za 180°, da se bo ventilator nahajal na strani sobe. Seveda moramo način, da je ventilator
zunaj uporabljati v poletnih mesecih, ker imamo zato posledično nižjo raven hrupa. Tako ima uporabnik
na voljo zimsko in poletno obratovanje.

Vse naprave WRG RONDO Plus so zaščitene pred zamrzovanjem do -20°C, zaradi cikličnega dovoda i
n odvoda zraka. V nasprotju z običajnimi napravami z istotočnim ali protitočnim toplotnim izmenjevalcem,
ki imajo omejitev obratovanja pri 0°C, -WRG RONDO Plus naprave vedno zagotovijo maksimalnoV
učinkovitost  rekuperacije toplote v načinu programa stalnega obratovanja.

Da bi zagotovili dosledno kvaliteto svežega zraka, je potrebno redno preverjanje stanja filtra in
komponent, ki imajo stik z pretokom zraka. Prosimo, zamenjajte filter vsaj enkrat na leto.

Menjava filtra
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Spodnja skica prikazuje dele naprav za tip
naprave V-WRG LAW, ki jo montiramo skozi zid.

Delovanje drugih montažnih tipov
Ta serija je enaka.
Vse ventilatorske enote uporabljajo pravice
nadzorne plošče za upravljanje naprave.
Hkrati pa so prikazani programi delovanja z LED
lučkami.

Navodila za obratovanje
V-WRG RONDO Plus

Izbira rogramap

ON / OFF

Zati  za odpiranje nadzorneč plo ešč

Status

Izbira hitrosti ventilatorja

Sensor vlage (samo V-WRG 3 Plus)

ON / OFF
Ko pritisnite na ta gumb napravo vklopite
ali izklopite. Če gumb na napravi Master
pritisnemo za 5 sekund, vse naprave v tej skupini
ugasnemo ali prižgemo. Ko napravo znova
prižgemo se upoštevajo aktivnosti na napravi,
ki so se izvajale pred izklopom.

Hitrosti ventilatorja
Za nastavitev želene količine zraka je na
voljo 5 stopenj. Z pritiskom na gumb za hitrost
ventilatorja se hitrost povečuje, kakšna je stopnja
hitrosti pa signalizira LED lučka.

Izbira programa
Izbira programa je opisana na naslednji strani.

Ventilator

Fasadna re etkaš
LAW

Prilagoljiv valjčni
difuzor

Filter

Skrito elektri no vezječ
za upravljanje enote

Visoko učinkovit
prenosnik toplote

Valjasti model LAW

LED lučke kažejo trenutni izbrani program
in raven delovanja ventilatorja in obratovalno
stanje ter status naprave (Master/Slave).
(glejte tudi stran 14) LED zaslon).

Startup / Zagon

Takoj zatem lahko vklopimo od 1 do 13 Slave
naprav. Vrstni red ni pomemben. Vse so
priklopljene na isto fazo in delujejo v isti skupini.
Slave naprava je prepoznana preko Master
naprave. Slave naprave nato prevzame isti
program delovanja in hitrostno delovanje

Od zdaj naprej so vse postaje pripravljene
za prezračevanje.

Avedno se je potrebno prepričati, da naprava
deluje z odprtim valjem za izpih zraka. Ob
prvem zagonu mora biti vedno definirana Master
naprava. Te podrobnosti vidimo zgoraj. Ko je to
storjeno se naprava lahko vklopi.

Za prvo obratovanje je treba najprej določiti
poveljnika. To storite, kot je opisano na strani
8 pod točko 6 "Master / Slave".

Obstajajo , ki jih upravljatrije gumbi
uporabnik:

ON/OFF gumb
 Izbira programa
 Izbira hitrosti ventilatorja.

Prva naprava je vklopljena naprava,
ki je definirana kot poveljnik.
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Na voljo imamo 4 različne programe.

1. (V-WRG 3 Plus)Spremljanje vlage
Prezračevalna naprava ( in morda tudi druge
naprave v isti skupini) delujejo na nivoju 1.
Uporabnik lahko drugače izbira med nivoji
obratovanja med 2 in 5. Ko tipalo zazna presežek
vlage ( tovarniško nastavljena na 55%), se vklopi
povečano obratovanje. Tako se izvede ciklično
obratovanje, ki traja toliko časa dokler se vlažnost
ne zmanjša. Po zmanjšanju vlage se naprava vrne
v prejšnje obratovanje in na isto raven delovanja
kot je delovala prej (npr. program 1). Ta program
se izvaja ko LED lučki za izbran program ne bosta
delovali.

Navodila za obratovanje
V-WRG RONDO Plus

2.  Redno prezračevanje *
Prezračevalna naprava deluje z vnaprej določeno
stopnjo. Delo v skupini (vsaj 2 postaje) med seboj,
da kontrolirajo dovod in odvod.  Tako je sobni tlak
še vedno nevtralen. Ta program se izvaja, ko je
leva LED lučka prižgana, desna pa ugasnjena.

Prezračevalni
nivo 2

Enota ON Status “Slave”Prog. 1

3.  Impulzno prezračevanje
Standardni program traja 15 minut, nato se
naprave zaustavijo za 105 minut. Po 2 urah se
cikel ponovi. Ta program se izvaja, ko je desna
LED lučka prižgana, leva pa je ugasnjena

4.  Navzkrižno prezračevanje
Z tem programom gremo skozi vse faze v
skupini brez konstantnega pretikanja
prezračevanja z dovajanjem/odvajanjem.
Tukaj polovica skupine dovaja zrak, polovica
skupine pa odvaja zrak. Ta program se izvaja,

.ko sta obe LED lučki prižgani.

1

5

4

3

*Redno prezračevanje - pomeni ponavljajočo se spremembo postaje
v prednastavljenih intervalih dovodnega
zraka / izpušnega zraka za približno 70 sekund.

Posamezne postaje ON/OFF
Z pritiskom na gumb ON/OFF približno 0,5-2
sekunde, naprava deluje kot samosvoja oziroma
jo ugasnemo. Če ta  preklop ponovimo,
posamezna naprava znova deluje v skupini kot je

.že predhodno delovala.

Prog. 2

Prog. 3

Prog. 4

Izklopite vse postaje v skupini
Z dolgim pritiskom na gumb ON/OFF (približno
5 sekund) na katerikoli napravi v skupini lahko
vklopite ali izklopite vse naprave v skupini. Po
vklopu naprav nazaj, naprave delujejo na enakih
načinih delovanja kot predhodno. Program
prepoznamo po tem, da LED lučka na ON/OFF
hitro utripa.
Po ponovnem zagonu postaje preidejo v zadnje
aktivno stanje delovanja

Pritisnite > 0,5-2 sek = Enota ON/OFF
Pritisnite ca. 5 Sek = Enota ON/OFF

Opomba:
V zimskih mesecih je potrebno oziroma priporočeno, da deluje v
stalnem delovanju.
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Bedienungsanleitung
V-WRG RONDO Plus

Spremembe v položaju vgradnje ali uporaba dodatnih
komponent lahko povzročijo odstopanja v dejanskem
izhodu zraka.

Ni Master

Enota ON Hitro utripanje
Master LED lučke

Poleg tega, da LED lučka prikazuje oziroma
signalizira program, faze prezračevanja in
pogoje delovanja; LED diode sporočajo tudi
različna sporočila o stanju.

Postaja ni v stanju ON.
Rešitev: Definirajte ’’master’’ napravo, preden
vključite ’’slave’’ napravo.Hitrost

Odstranitev
Odstranitev opravi strokovnjak. V času odstranjevanja se moramo držati
navodil in smernic.

Prikaz menjave filtra

Enota ONIzbran
nivo

Zamenjava filtra je zahtevana po približno
4000 urah obratovanja

Znak za to dobimo, ob utripanju vseh LED lučk
hitrosti delovanja ventilatorja, razen tiste na
kateri deluje ventilator.

Za namen menjave najprej izklopite napravo.
(ON/OFF)!
Nato pritisnimo gumb za vklop dokler utripanje
ON/OFF lučke ne ugasne

Kot potrditev uspešnega RESET.a, se trikrat
prižgejo vse LED lučke ki prikazujejo hitrost
ventilatorja

Utripanje vseh ostalih
LED lu kč

Z RESET.om naprave, ki ga opravimo na napravi,
ponastavimo stanje menjanega filtra.

LED zaslon

Pri različici 5.0 se LED zaslon po 2 minutah
neuporabe ugasne. Ko hočemo kakšen
parameter spremeniti, preprosto pritisnemo
poljubno tipko in zaslon bo zasvetil.



dem Schall voraus.
VENTOsonic

R

Bedienungsanleitung / Gerätepflege
V-WRG RONDO Plus

Le čista prezračevalna enota je
zagotovilo za higiensko oskrbo
svežega zraka. Zato je potrebno
očistiti filter in napravo v mesecu ko je
naprava prvič montirana še enkrat več
kot je priporočeno spodaj. Keramični
toplotni prenosnik se lahko čisti po
potrebi v pomivalnem stroju. Filtri so
higienski izdelki in če je umazan ga je
potrebno zamenjati. Naprava V-WRG
ne bo spregledala zamazanosti filtra,
ker je opremljena z indikatorjem za
zamenjavo filtra.
 (sh. Stran14).

Na prez  napravi niračevalni
potrebnega nobenega vzdr evanjaž .

Zamenjavo filtra izvedemo na
naslednji način:

a) Odstranimo sprednji pokrov na
     sobni enoti, s tem ko pritisnemo na
     pritrdilne zatiče (Slika 1)

b) S pritiskom na zatiče, ki fiksirata
     filter odstranimo filter. (Slika 2)

c) Nov filter vstavimo v obrnjenem
    vrstnem redu

Upoštevati je potrebno, da odvisno
od lokacije objekta, mogoče da se
filter menja na 6-8 mesecev. Torej
je potrebno redno preizkušati filter
na stopnjo zamazanosti. Ne glede
na stopnjo zamazanosti je filter
potrebno menjati vsaj enkrat letno.

Pritisni zatič na spodnjem
delu  odstrani pokov,

No  ilter vstavimo inv f
pritisnemo v zatiče

3

1

Filter iztaknite iz
spodnjih zatičev

2

Pokrov zataknemo ob zgornje
in spodnje zatiče

4

Med z menjavo filtra je treba pregledati napravo za umazanijo  riporočljivoa . P
je, da občasno o i tite izmenjevalnik toplote z teko o vodo ali ga damo vč s č
pom valni stroj.i

Nove filtre se lahko naroči podjetju Ventomaxx-Bossplast (
) številkah artikla:International  po spodnjih

Zamenjava filtra AIRstatic G3
Številka artikla 1500-1903VX

Zamenjava filtra F6
Številka artikla 1500-1906VX

Monta ni ip LAWtž Monta ni ip LALtž



Vedno poiščite potrebne poizvedbe ali vprašanja v primeru podrobnosti o pritožbi, potrebni za
individualno uporabo strojne opreme in lokalnih operativnih funkcij.

Prepričajte se, da so vse naprave priključene na isti fazi. Navzkrižna komunikacija med fazami je možna
z fazno spojko PK03.

Če servisna skupina Bossplasta ali Ventomaxxa ni spreminjala nastavitev naprave,
je vaša naprava že tovarniško pripravljena za takojšen vklop in uporabo.
Druge nastavitve, naprimer nastavitev skupin, se lahko kadar koli izvajajo v skladu z navodili za
uporabo.

Komisija / Lokacija nameščenih enotŽig / Naslov montažnega podjetja

Številka Ventomaxx računa:            Skupno enot  je kupljenihV-WRG Plus .

             Bo naprav delovalo v načinu brez skupine.SINGLE

naprav delovalo v načinuGR UO P            Bo delovalo.

Nastavitve DIP - stikal so bile narejene na naslednji način:

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Master enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  1 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  2 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  3 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  4 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  5 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  6 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  7 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  8 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  9 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  10 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  11 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  12 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  13 enota

Datum, podpis

Po nastavitvi DIP stikal, vse naprave resetiramo!
Po prvem zagonu se vse ’’slave’’ naprave samodejno oštevilčijo. Ob vklopu postaj, je številka postaje označena z
utripanjem glavne Master LED lučke.

S  ______tran

Različica vgrajene
programske opreme
Natisnjeno na električnem pokrovu, Prosim pošljite.



Datum, podpis

Za boljši opis skupine prosimo, da opravite več kopij tega lista.

dodatne skupine

S  ______tran

naprav delovalo v načinuGR UO PBo

Nastavitve DIP - stikal so bile narejene na naslednji način:

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Master-enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  1 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  2 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  3 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  4 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  5 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  6 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  7 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  8 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  9 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave-Station 10
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  11 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  12 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  13 enota
Različica vgrajene
programske opreme
Ist auf dem Elektrodeckel vermerkt; bitte übertragen.

naprav delovalo v načinuGR UO P           Bo

Nastavitve DIP - stikal so bile narejene na naslednji način:

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Master enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  1 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  2 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  3 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  4 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  5 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  6 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  7 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  8 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  9 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  10 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  11 enota

ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  12 enota
ON
OFF

1 4 5 6 7 8 92 3

Slave  13v
Različica vgrajene
programske opreme
Natisnjeno na električnem pokrovu, Prosim pošljite.

Po nastavitvi DIP stikal, vse naprave resetiramo!
Po prvem zagonu se vse ’’slave’’ naprave samodejno oštevilčijo. Ob vklopu postaj, je številka postaje označena z
utripanjem glavne Master LED lučke.

delovalo

delovalo.

 enota



Vsako napravo prosimo, da opišete v čim manjši meri, kolikor je le mogoče in nam vse skupaj
z izpolnjenim poročilu o zagonu, pošljite.

Na kateri postaji pride do napake (je prizadetih več naprav)?

Kaj se je izkazalo za napačno ravnanje?

Splošen opis okvare

V katerem programu?

NA kateri stopnji moči?

Bossplast d.o.o.
Pod Jelšami 5
1290 Grosuplje

Če želite odpraviti napačno obratovanje / napake pri zagonu, prosim, da v primeru pritožbe posredujte
naslednje  podatke:

Naš partner vam lahko zagotovi pogodbo o vzdrževanju za po prodajne storitve za uporabo na spletnem
mestu.
Upoštevajte ustrezne garancijske predpise.

Pošiljatelj

Poročilo o zagonu
Opis napake
Kopijo računa

V primeru pritožbe prosimo, da vse pošljete na naslednji naslov:

Nadaljne pripombe napišite na posebnem listu.

Garancijo je potrebno vložiti pri prodajalcu ali montažni službi od koder ste kupili opremo.



Z uporabo serije V-WRG Plus uresničite
zahtevane specifične rešitve,
prilagoditve in zahtevano energetsko
učinkovitost.

Glede na vaše potrebe nas kontaktirajte!

RONDO Plus
V-WRG

+49 2361 499450
+49 2361 499456
www.Ventomaxx International-International.com
info@Ventomaxx International -International.com

Ventomaxx International  International GmbH®

Herzog Georg Platz 4 • 84028 Landshut

Telefon
Telefax
Internet
E-Mail

Naslov dobavitelja opreme:
Bossplast d.o.o.
Pod Jelšami 5
SI-1290 Grosuplje
Tel.: +386 (0)1 781 05 50
Fax: +386 (0)1 781 05 60
Elektronska pošta: bossplast@siol.net

www.bossplast.com

Servis:
Bossplast d.o.o.
Pod Jelšami 5
SI-1290 Grosuplje
Tel.: +386 (0)1 781 05 50
Fax: +386 (0)1 781 05 60
Elektronska pošta: bossplast@siol.net

www.bossplast.com


