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OPIS IN NAMEMBNOST NAPRAVE 
 
Repuro je inovativni sistem s protitočnim rekuperatorjem toplote, ki zagotavlja pravilno prezračevanje bivalnih prostorov. 
S pomočjo rekuperatorja z izkoristkom vračanja toplote do 90% Repuro omogoča dovajanje svežega zraka, ki ima 
približno enako temperaturo kot prezračevani prostor in tako zmanjšuje stroške za energijo, ki bi jih imeli pri 
prezračevanju na tradicionalen način ali samo z mehansko ventilacijo. 
 
Naprave so na voljo v standardni izvedbi, namenjeni za uporabo v okolju, kjer zunanje temperature niso nižje od -10°C 
ali v izvedbi R, dodatno opremljeni z električnim predgrelnikom, ki omogoča nemoteno delovanje v hladnem okolju, kjer 
so zunanje temperature nižje od -10°C (ni na voljo za velikosti 100 in 170). 
 
Vse naprave so standardno opremljene z ionizacijskim Plasmacluster filtrom. 
 
Plasmacluster filter zmanjšuje nivo onesnaženja zraka z razbijanjem molekul iz katerih so nečistoče sestavljene. Z vrsto 
električnih sunkov Plasmacluster povzroča razpad v zraku prisotnih molekul vode na pozitivne in negativne ione. Ti ioni 
nevtralizirajo molekule plinastih nečistoč in ustvarjajo produkte, ki so normalno prisotni v čistem zraku. Rezultat je v 
zraku: končno lahko zadihamo ionizirani čisti zrak brez vonja. 
 
 
DELOVNO OBMOČJE 
 
Minimalna zunanja temperatura: -15°C * 
Maksimalna temperatura zraka: 50°C 
Maksimalna razlika tlaka med tokovoma: 2000 Pa 
 
* Pri temperaturi pod 0°C, krmilnik izvaja postopek zaščite proti zmrzovanju. Pri temperaturi pod -15°C, krmilnik prekine 

delovanje naprave. 
 
 
OSNOVNI VARNOSTNI UKREPI 
 
− Ta navodila so izvleček izčrpnih navodil priloženih napravi, ki obsegajo poleg navodil za montažo, uporabo in 

vzdrževanje tudi tehnični priročnik. 
− Naprave Repuro so izdelane v skladu s priznanimi tehnološkimi standardi in varnostnimi predpisi. Namenjene so za 

prezračevanje bivalnih prostorov in jih je treba uporabljati v predvideni namen v skladu z njihovimi tehničnimi 
lastnostmi. Ob nepravilni uporabi in uporabi v namene, za katere naprava ni predvidena, lahko pride do nastanka 
nevarne situacije za uporabnika ali druge, kot tudi do škode na napravi ali drugih objektih. 

− Vsaka uporaba, ki ni posebej dovoljena v teh navodilih, je prepovedana. Proizvajalec in dobavitelj zavračata vsako 
odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe naprave ali zaradi delnega ali površnega 
poznavanja informacij, podanih v teh navodilih.  

− Navodila za montažo in ostalo dokumentacijo v zvezi z napravo je treba izročiti uporabniku sistema, čigar dolžnost 
je, da pazljivo hrani navodila tako, da bodo dostopna v primeru potrebe tudi v prihodnje. 

− Navodila pred pričetkom kakršnegakoli dela v zvezi z napravo preberite v celoti in z razumevanjem. 
− Montažo in vsa ostala dela v zvezi z napravo mora opraviti strokovno primerno kvalificirano osebje, upoštevaje vso 

veljavno nacionalno zakonodajo države, v kateri se naprava montira. 
− Naprava mora biti nameščena tako, da bo možno izvajanje vzdrževanja in/ali popravil. 
− Prepovedano je spreminjanje naprave in njene dodatne opreme. Posledično preneha veljati garancija. 

Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči nevarnost, za posledice katere proizvajalec in dobavitelj zavračata 
vsako odgovornost. 

− Stroški, ki nastanejo zaradi nabave in postavitve avtomatskih lestev, zidarskih odrov ali drugih dvižnih sistemov 
potrebnih za izvedbo popravila v okviru garancijskega roka, niso kriti z garancijo naprave.  

− Garancija ne pokriva običajne obrabe sestavnih delov in filtrov. 
− Garancija preneha veljati takoj, če ne ravnate v skladu s temi navodili. 
 
Pred pričetkom kakršnegakoli dela pazljivo z razumevanjem in v celoti preberite navodila in poskrbite za maksimalno 
varnost. Vse osebe, ki sodelujejo pri delu, morajo biti v celoti seznanjene s predvidenim delom in nevarnostmi, ki bi se 
lahko pojavile med delom. 
 
 
OPOZORILO: 
- Prepovedano je zagnati in/ali uporabljati napravo, dokler niso vsi 4 priključki priključeni na kanalski razvod. 
- Ventilator je nameščen neposredno pod priključkom. Prepovedano je segati z roko ali ustavljati karkoli v 

priključek. 
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IDENTIFIKACIJA NAPRAVE 
 
Naprave so označene z embalažno nalepko, na kateri so navedeni osnovni podatki za identifikacijo naprave, na sami 
napravi pa je nameščena nalepka z glavnimi tehničnimi podatki. Primer lokacije nalepke in njene vsebine je prikazan na 
spodnji sliki. Tehnična nalepka se z naprave ne sme odstraniti. Na nalepki je navedena serijska številka, ki jo bomo 
potrebovali vsakič, ko se v zvezi z napravo obrnemo na dobavitelja. 
 

 
 
 
NAMESTITEV NAPRAVE 
 
UVOD: 
 
− Med delom z ali na napravi obvezno uporabljajte opremo za osebno zaščito. 
− Naprava se ne sme uporabljati za odlaganje delov ali različnega materiala v ali na njo. 
− Ob nepravilni uporabi in uporabi v namene, za katere naprava ni predvidena, lahko pride do nastanka nevarne 

situacije za uporabnika ali druge, kot tudi do škode na napravi ali drugih objektih. 
− Vsaka uporaba, ki ni posebej dovoljena v teh navodilih, je prepovedana. Proizvajalec in dobavitelj zavračata vsako 

odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe naprave ali zaradi delnega ali površnega 
poznavanja informacij, podanih v teh navodilih.  

− Montažo in vsa ostala dela v zvezi z napravo mora opraviti strokovno primerno kvalificirano osebje, upoštevaje vso 
veljavno nacionalno zakonodajo države, v kateri se naprava montira ter minimalno zahtevan prostor okoli naprave 
za nemoteno izvajanje vzdrževanja in/ali popravil. 

− Montaža ali uporaba poškodovane naprave je prepovedana. 
− Podlaga na katero montiramo napravo mora biti dovolj trdna, da prenese težo naprave (po tehnični nalepki). 
 
OPOZORILO: Pred pričetkom dela izklopite napajanje z električno energijo. 
 
OPOZORILO: Električno priključitev, montažo naprave in pripadajoče opreme mora izvesti tehnična oseba, ki 
razpolaga s potrebnim tehničnim in strokovnim znanjem za montažo, izgradnjo in vzdrževanje sistema in ki 
lahko preveri in zagotovi varnost in pravilnost obratovanja. 
 
Naprava se dobavi na paleti v kartonski škatli. Ob prejemu naprave preverite, če so dobavljeni vsi potrebni deli in če je 
naprava dobavljena nepoškodovana. V primeru znakov poškodb, le-te nemudoma označite na dobavnici oziroma pisno 
reklamirajte prevozniku in hkrati o tem obvestite dobavitelja. Poškodovane naprave ne smete montirati niti uporabljati. 
Napravo do montaže hranite v suhem zaprtem prostoru v originalni embalaži. Za rokovanje z napravo zagotovite 
ustrezna dvigala oziroma dvižne pripomočke. Pri prenašanju naprave pazite, da ne pride do neželenega premikanja, 
sunkov in udarov, ki bi lahko poškodovali napravo ali notranje dele. Med delom poskrbite za osebno varnost in 
uporabljajte osebno zaščitno opremo, kot so npr. zaščitne rokavice. 
 
Priložena oprema: 
V notranjosti naprave so priloženi deli, ki jih pred montažo (odprite servisni pokrov) morate odstraniti iz naprave: 
 

- daljinski upravljalnik, 1 kos 
- kanalski priključki, 4 kosi 
- izolacijski pokrovi za priključke, 4 kosi (Repuro 250-350) 
- priključek za odtok kondenza, 1 kos 

- stropni nosilci, 4 kosi (Repuro 100-170) 
- filter G2, 1 kos 
- filter G4, 1 kos 
- vijaki za montažo delov 

 
Električni napajalni kabel: 
Naprava se dobavi opremljena z napajalnim kablom z vtikačem. Kabel je dolg 2 m. 
 
Povezovalni kabel: 
Za priklop daljinskega upravljalnika je napravi priložen 6 m dolg povezovalni kabel. Če potrebujete daljši kabel, nabavite 
kabel z enakimi lastnostmi - oplaščeni 4-žilni kabel - dolžine do največ 30 m. 
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IZBIRA PROSTORA ZA NAMESTITEV NAPRAVE 
 
Pred pričetkom montaže preverite, če je na izbrani lokaciji zagotovljeno dovolj prostora za namestitev same naprave, za 
izvedbo instalacije, za priklop dovodnih in odvodnih zračnih kanalov, napajalnih kablov ter izvajanje vzdrževanja in 
servisiranja. Preverite še sledeče: 
 
- na odtoku kondenza mora biti zagotovljeno vsaj 200 mm prostora za namestitev sifona 
- v bližini vodnih priključkov mora biti vsaj 400 mm prostora za namestitev ventila 
- za izvedbo rednega vzdrževanja (vizualni pregled, zamenjava in čiščenje filtrov, čiščenje rekuperatorja) mora biti 

zagotovljeno vsaj 1 m prostora. 
 
Montaža na strop (Repuro 100-170): 
Za pritrditev uporabite 4 priložene nosilce. Nosilce najprej pritrdite na napravo, potem nadaljujte z montažo naprave. 
 
Montaža na steno (Repuro 100-170): 
Za pritrditev uporabite 4 priložene nosilce. Nosilce najprej pritrdite na napravo, potem nadaljujte z montažo naprave. 
 
Montaža na steno (Repuro 250-350-450-550-650): 
Za namestitev naprave na steno uporabite priloženo stensko ploščo. Stenska plošča je ob dobavi pritrjena na hrbtno 
stran naprave. Opozorilo: Lokacija stenske plošče ob dobavi ne ustreza končni poziciji pri montaži! 
 
Namestitev na tla (Repuro 250-350-450-550-650): 
Pri postavitvi naprave na tla je treba uporabiti dodatno opremo, oziroma ustrezen tip nogic: 
- če je sifon za odtok kondenza vgrajen v tla, uporabimo protivibracijske nogice tip AVM. Nogice namestimo pred 

montažo naprave. 
- če je sifon za odvod kondenza pod napravo in nad tlemi, uporabimo nosilce s protivibracijskimi podlogami tip SSR. 

Nosilce namestimo pred montažo naprave. 
 
MERE 
 

 dovodni zrak  odvodni zrak 

 

Repuro 100 - Repuro 170 

Repuro 250 - Repuro 350 Repuro 450 - Repuro 550 - Repuro 650 
*višina nogice AVM (dodatna oprema) 
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MINIMALNI TEHNIČNI PROSTOR 
 

 
 
 
PRIPRAVA NA MONTAŽO 
 
V nadaljevanju so podana bistvena navodila za pravilno namestitev naprave. Dokončanje vseh postopkov, glede na 
specifične zahteve je prepuščeno izkušnjam montažerja ob upoštevanju veljavnih predpisov in dobre inženirske prakse. 
 
Pripravimo si: 
- električni napajalni priključek 
- priklop daljinskega upravljanika 
- odtok kondenza 
 
Deli za montažo naprave so priloženi v notranjosti naprave. Preden se lotimo montaže, odpremo servisni pokrov in 
odstranimo priložene dele. 
 
Repuro 100 - 170 
 

 
 
 
 
 
Namestimo stropne nosilce na napravo. 
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Repuro 250 - 350 
 

 

 
Repuro 450 - 550 - 650 
 

 

 
Repuro 250 - 350 Repuro 450 - 550 - 650 
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MONTAŽA NA STROP ALI STENO - REPURO 100 - 170 
 
Opozorila: 
- naprava mora biti postavljena vodoravno, kar preverimo in zagotovimo z vodno tehtnico 
- strop / stena mora biti primerne trdnosti, da varno prenese obremenitev s težo naprave 
- uporabimo primerna nosilna sidra z lastnostmi, ki ustrezajo vrsti stropa / stene 
 
Za pritrditev naprave za strop / steno uporabimo 4 priložene nosilce. Pritrdimo jih na napravo. Določimo lego naprave 
pod stropom oziroma na steni. V stropu / steni pripravimo 4 ekspanzijska sidra (niso del dobave). Pritrdimo napravo na 
sidra in jo pravilno namestimo. 
 
Repuro 100 - 170: montaža na strop Repuro 100 - 170: montaža na steno 

 

 
MONTAŽA NA STENO - REPURO 250 - 350 - 450 - 550 - 650 
 
Za namestitev naprave na 
steno uporabimo priloženo 
stensko ploščo. Stenska 
plošča je ob dobavi pritrjena 
na hrbtno stran naprave. 
 
Opozorilo: 
Lokacija stenske plošče ob 
dobavi ne ustreza končni 
poziciji pri montaži! 
 
Stensko ploščo pritrdimo na 
steno s pomočjo 4 
ekspanzijskih sider (niso 
priložena), primernih za vrsto 
stene. Nosilnost stene mora 
biti primerna za težo 
naprave. Določimo lego 
naprave na steni in 
pripravimo nosilna sidra. 
Stensko ploščo s pomočjo 
vodne tehtnice namestimo 
popolnoma vodoravno na 
steno in jo varno pritrdimo. 
Napravo obesimo na ploščo 
in jo pravilno namestimo. 
 
Opozorilo: 
Naprava mora biti 
postavljena vodoravno. 

 

Repuro 250 - Repuro 350 Repuro 450 - Repuro 550 - Repuro 650 
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MONTAŽA NA TLA - REPURO 250 - 350 - 450 - 550 - 650 
 
Opozorila: 
- naprava mora biti postavljena vodoravno, kar preverimo in zagotovimo z vodno tehtnico 
- tla morajo biti primerne trdnosti, da varno prenesejo obremenitev s težo naprave 
- postavitev na tla zahteva uporabo določene dodatne opreme, odvisno od načina izvedbe sistema 
- pred montažo naprave najprej pritrdimo dodatno opremo na napravo 
 
Dodatno opremo za postavitev naprave na tla oziroma ustrezen tip nogic izberemo glede na izvedbo sistema: 
- če je sifon za odtok kondenza vgrajen v tla, uporabimo protivibracijske nogice tip AVM 
- če je sifon za odvod kondenza pod napravo in nad tlemi, uporabimo nosilce s protivibracijskimi podlogami tip SSR 
 
Nosilce SSR lahko uporabimo na več načinov: 
- postavimo jih direktno na tla 
- postavimo jih direktno na tla in jih pritrdimo za tla s 4 ekspanzijskimi sidri (niso priložena) 
- lahko jih kombiniramo s protivibracijskimi nogicami AVM. 
 
Montaža naprave: 
- namestimo na napravo izbrano dodatno opremo (nogice, nosilce, komore...) 
- določimo položaj za postavitev naprave 
- pripravimo zračne kanale, električni priključek in odtok kondenza 
- namestimo napravo 
- opravimo vse priključke 
- preverimo delovanje naprave. 
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ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 
 
Naprava je predvidena za enofazno izmenično napajanje 230V, 50 Hz. Dobavi se opremljena z 2 m dolgim napajalnim 
kablom s Schuko vtikačem. V bližini naprave potrebujemo ustrezno Schuko vtičnico. Napravo na napajanju zaščitimo s 
tokovnim odklopnikom (IG) lastnosti 2A, 250 V z minimalno razdaljo 3 mm med kontakti. 
 
Opravimo priključke na spončnico B2 po oznakah v spodnjih tabelah. 
 

Repuro 100-170 

 

1  CE vhod za prisilno delovanje ventilatorja 
2 GND skupno 
3 CF daljinski kontakt ON/OFF (NC) 
4 

RS485 
A RS485 priključek 

5 B RS485 priključek 
6 GND skupno 
   

1 rjava 

daljinski upravljalnik 2 zelena 
3 rumena 
4 bela 

5 TTL 
TX/R
X 

TTL priključek 

6 GND skupno 
9 

tipalo 

SAE tipalo temperature zunanjega zraka 
10 SW tipalo temperature vode 
11 GND skupno za tipala 
12 SAM tipalo temperature dovodnega zraka 

 
   

 
Repuro 250-350-450-550-650 

1  CE vhod za prisilno delovanje ventilatorja 
2 GND skupno 
3 CF daljinski kontakt ON/OFF (NC) 
4 

RS485 
A RS485 priključek 

5 B RS485 priključek 
6 GND skupno 
7 TTL TX/RX TTL priključek 
8 GND skupno 
9 

tipalo 

SAE tipalo temperature zunanjega zraka 
10 SW tipalo temperature vode 
11 GND skupno za tipala 
12 SAM tipalo temperature dovodnega zraka 
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PRIKLOP ZRAČNIH KANALOV NA NAPRAVO 
 
Repuro 100 - 170: 
- položaj posameznega zračnega kanala določimo po spodnjih risbah 
- kanale pritrdimo za priključke s pomočjo objemk 
 

 dovodni zrak  odvodni zrak 

 
Repuro 250 - 350: 
- na zgornji pokrov naprave moramo namestiti 4 priložene izolirane priključke 
- najprej na priključke pritrdimo priloženo samolepilno tesnilo 
- postavimo priključke na prirobnice na napravi in jih pritrdimo s pomočjo priloženih vijakov 
- na priključke namestimo izolacijske pokrove 
- položaj posameznega zračnega kanala določimo po spodnji risbi 
- kanale pritrdimo za priključke s pomočjo objemk 

 

Samo za Repuro velikosti 250 in 350:  

 dovodni zrak           odvodni zrak 

 

 
Repuro 450 - 550 - 650: 
 
- položaj posameznega zračnega kanala določimo po priloženi risbi 
- kanale pritrdimo za priključke s pomočjo objemk 
 

 dovodni zrak           odvodni zrak 
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ODVOD KONDENZA 
 
Z napravo se dobavi odtočni priključek zunanjega 
premera 20 mm. Montiramo ga na napravo in 
povežemo na sistem za odvod kondenza. 
 
Sistem za odvod kondenza mora biti 
dimenzioniran za celotno količino kondenza, ki ga 
proizvede Repuro in ostale morebitne naprave 
priključene nanj. 
 
Postopek za montažo odtočnega priključka:  
 
- Na napravi poiščemo odprtino za odvod 

kondenza in odstranimo zamašek. 
 

- Pozor! Repuro 100 in Repuro 170 imata 2 
odtočni odprtini, eno za vertikalno, drugo 
za vodoravno namestitev. Uporabimo 
najnižjo. 

 
- Na vrhu priključka naredimo obroček iz 

silikona, da zatesni spoj med koritom in 
priključkom. 

 
- Namestimo priključek v odprtino za odvod 

kondenza in ga pritrdimo z vijakom. 
 
- Povežemo priključek na sistem za odvod 

kondenza. 

 

Opozorilo: 
 
- Za pravilno delovanje naprave 

obvezno namestimo sifon, ki 
obenem prepreči širjenje 
neprijetnega vonja. 
 

- Pri izdelavi sifona se obvezno 
držimo mer na risbah! 
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DALJINSKI UPRAVLJALNIK 
 
Uporabnik upravlja z napravo Repuro preko upravljalnika montiranega na steno in s kablom povezanega z napravo. 
Upravljalnik ima debelino samo 12 mm in se lahko vgradi v podometno električno dozo. Za povezavo upravljalnika z 
napravo Repuro je priložen kabel dolg 6 m. Po potrebi se lahko uporabi daljši kabel z enakimi lastnostmi (oplaščeni 4-
žilni kabel), dolg največ 30 m, ki ga zagotovi montažer ali drugi. 
 
Pregled ustreznih doz za montažo upravljalnika 
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Montaža upravljalnika 
 
1. Ko napravo Repuro postavite na mesto, potegnite 4-žilni kabel skozi za to predvideno odprtino do stenske doze 

preko katere bo upravljalnik nameščen. 
 

Opozorilo: če pri tem morate odstraniti spončnico na koncu povezovalnega kabla, si zabeležite zaporedje 
vezave kablov in sponk, ker jih boste morali spet povezati na enak način. 
 

 
 

2. Za montažo upravljalnika na dozo s pomočjo ravnega izvijača 
odprite sprednjo stran upravljalnika. 

 
Pozor! Ne dotikajte se tiskanega vezja z golimi rokami, da ga 
ne poškodujete s slučajnim elektrostatskim praznjenjem. 

 
3. Povežite 4-polno spončnico na povezovalnem kablu z 

upravljalnikom. Če ne zadošča priloženi kabel, uporabite 4-polni 
oplaščeni kabel, ne daljši od 30 metrov.  
 
Pozor! Povežite pravo barvo na pravo sponko. 

4. Pritrdite upravljalnik za dozo s pomočjo dveh ustreznih vijakov 
(nista priložena) in ga zaprite tako, da spet namestite sprednjo 
ploščo tako, da se zaskoči na mestu. 
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Povezava sponk na kablu in na upravljalniku: 
 
Pozor! 
Pri povezovanju upravljalnika in spončnice na kablu 
povežite pravo barvo na pravo sponko: 
 
Barva      Sponka na upravljalniku 
rjava               1 
zelena            2 
rumena          3 
bela                4 

 
Lastnosti povezovalnega kabla: 
- kabel za Bus EIB, 4-žilni z oklepom 
- max. delovna kapaciteta 100 nF/km (800 hz) 
- max. upor 130 Ω/km 
 
 
Legenda: 
A = 4-žilni povezovalni kabel z oklepom 
 
B = prepognjen oklep okoli kabla za ozemljitveni priključek 
 
C = sponka iz prevodne plastike za pritrditev 
       na kovinsko ohišje naprave Repuro 
 
D = žile za povezavo z upravljalnikom preko vmesniške 
       spončnice  
 

 
 

 
 
 
VEZALNE SHEME 
 
Legenda napisov na vezalnih shemah: 
 
CE = vhod za prisilno delovanje ventilatorja   MV = motor ventilatorja 
CF  = daljinski kontakt za vklop/izklop (NC)   PC = Plasmacluster generator ionov 
Display = zaslon na daljinskem upravljalniku    RL = rele 
DMF = pogon obvodne žaluzije za prosto hlajenje   RS485 = serijski priključek RS485 za CNS 
DMP = pogon protizmrzovalne žaluzije    RX POST= električni dogrelnik 
F = varovalka      RX PRE = električni predgrelnik 
GND = ozemljitev      SAE = tipalo temperature zunanjega zraka 
JP = premostitev      SAM = tipalo temperature dovodnega zraka 
M = spončnica      SW = tipalo temperature vode 
MSF = signal mikrostikala za obvodno žaluzijo za prosto hlajenje SA = tipalo temperature odvodnega zraka 
MSP = signal mikrostikala za protizmrzovalno žaluzijo  KSAE = tipalo temperature zunanjega zraka 
TX/RX = lokalni serijski TTL priključek (za VMF sistem)    (dodatna oprema) 
 
 
Barve: 
AR = oranžna BI = bela  BL = modra  GR = siva   MA = rjava  
NE =črna RO = rdeča VI = vijolična ROS = rožnata  VE = zelena 
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REPURO 100 - REPURO 170 
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REPURO 250 - REPURO 350 - REPURO 450 - REPURO 550 - REPURO 650 
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VZDRŽEVANJE 
 
OPOZORILO: 
- Pred pričetkom kakršnegakoli dela, najprej izklopite napravo iz električnega napajanja in jo zavarujte pred 

neželjenim ponovnim vklopom. 
- Preden se lotite dela, se prepričajte, da v napravi ni napetosti. Počakajte, da se ventilatorji ustavijo in grelnik ohladi. 
- Po zaključenem delu vedno spet namestite vse pokrove na njihova mesta in jih ustrezno fiksirajte. 
 
Redno vzdrževanje je bistvenega pomena za vzdrževanje funkcionalnosti naprave, visokega toplotnega izkoristka in 
minimalne porabe energije. 
 
Na napravi moramo zagotavljati in vzdrževati čistočo: 
- filtrov 
- kondenznega korita 
- rekuperatorja toplote 
 
Filtre pregledujemo in po potrebi čistimo dvakrat mesečno, korito in rekuperator pa enkrat letno. 
 
To so le okvirne navedbe. V praksi pogostost čiščenja prilagodimo dejanskim pogojem delovanja in okolice v 
kateri prezračevalna naprava obratuje.  
 
 
1. PREGLED STANJA OHIŠJA 

 
Morebitna oksidirana mesta premažemo z barvo, da jih zaščitimo in zmanjšamo napredovanje oksidiranja. 
 
 

2. ČIŠČENJE FILTROV 
 
Čisti filtri so osnovni predpogoj za vzdrževanje visoke kakovosti zraka v prostoru. Filtri so sintetični. Lahko jih čistimo 
s curkom stisnjenega zraka ali pa jih operemo s hladno vodo in dobro posušimo. Filtre za potrebe čiščenja 
odstranimo iz naprave tako, da odpremo servisni pokrov, izvlečemo filtre (po spodnjih slikah), jih očistimo in 
namestimo nazaj ter spet zapremo servisni pokrov. 

 
DEMONTAŽA FILTROV 
 
Da bi odstranili filtre iz naprave, najprej odpremo sprednji 
servisni pokrov. Potem filtre enostavno izvlečemo. 
 
Napravo uporabljamo izključno s čistimi, pravilno 
nameščenimi filttri. 
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3. ČIŠČENJE KONDENZNEGA KORITA 

 
Pregledamo, če se je v kondenznem koritu nabrala umazanija, ki bi poleg ostalega lahko celo zamašila odtok. Po 
potrebi očistimo tako korito kot tudi odtok. Za potrebe čiščenja korita odpremo servisni pokrov, očistimo korito in 
odtok ter spet zapremo servisni pokrov. 

 
 
4. ČIŠČENJE REKUPERATORJA TOPLOTE 
 

Opozorilo: za izvlek rekuperatorja iz naprave uporabimo izključno na njem nameščen pašček! 
 
Rekuperator očistimo z vakumskim sesalcem. Ne uporabljamo vode ali kemičnih snovi. Rekuperator za potrebe 
čiščenja odstranimo iz naprave tako, da odpremo servisni pokrov, primemo rekuperator za pašček in ga izvlečemo 
(po spodnjih slikah), očistimo, namestimo nazaj ter spet zapremo servisni pokrov. 

 
DEMONTAŽA REKUPERATORJA TOPLOTE 
 
 
Da bi odstranili rekuperator iz 
naprave, najprej odpremo sprednji 
servisni pokrov. Potem 
rekuperator potegnemo za pašček 
in izvlečemo. Paščka nikoli ne 
odstranimo z rekuperatorja. 
 
Napravo uporabljamo izključno s 
čistim, pravilno nameščenim 
rekuperatorjem. 

 

 
 
 
 



 

20 

 
 

 

 
          
 
 

  Naslov dobavitelja   

 

AERMEC S.p.A 
Via Roma, 44 
IT-37040 BEVILACQUA (VR) 
 
Tel. +39 0442 633111 
Fax +39 0442 93730 
Web: www.aermec.com 
 

 
Naslov zastopnika za Slovenijo   

 

BOSSPLAST d.o.o. 
Pod jelšami 5 
SI-1290 Grosuplje 
 
Tel.: +386 (0)1 781 05 50 
Fax: +386 (0)1 781 05 60 
Email: info@bossplast.com 
Web: 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 
Email: info@bossplast.com 
Web: www.bossplast.com 
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