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Eessõna 

 Lugege see juhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi. 

 
See kasutusjuhend sisaldab kogu teavet, mis on 

vajalik ComfoAir XL ja ComfoAir Eco, millesse on 

installitud tarkvaraversioon alates 3.06, ohutuks ja 

optimaalseks paigaldamiseks ja hooldamiseks. Selles 

juhendis nimetatakse neid edaspidi „seadmeks“. 

Seadet arendatakse ja täiustatakse pidevalt. Seetõttu 

võib seade selle kirjeldusest veidi erineda. 

 
Selles juhendis kasutatakse järgmisi piktogramme. 

Tähelepanu 

 Oht 

- seadet kahjustada; 

- mõjutada seadme töökvaliteeti, kui juhiseid ei järgita hoolikalt. 

 Kehavigastuste oht 

 Hooldus 

 Küsimused 

Kui teil tekib küsimusi või soovite tellida uue juhendi või 

uusi filtreid, pöörduge müüja poole. Müüja 

kontaktandmed on esitatud selle juhendi lõpus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kõik õigused kaitstud. 

See kasutusjuhend on koostatud väga hoolikalt. Väljaandja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud selles juhendis 

olevast väärast või puuduvast teabest. Vaidluste korral on siduvaks nende juhiste ingliskeelne versioon. 
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1. Ohutusjuhised 
Järgige alati selles juhendis esitatud ohutusnõudeid, 
hoiatusi, märkusi ja juhiseid. 

Selles juhendis esitatud ohutusnõuete, hoiatuste, 

märkuste ja juhiste eiramine võib kaasa tuua 

kehavigastusi või seadme kahjustusi. 

 
◆ Kui selles juhendis ei ole osutatud teisiti, võib 

seda seadet paigaldada, ühendada, töökorda 

seada ja hooldada ainult vastav volitatud 

paigaldaja. 

◆ DX-patareiga võib töötada ainult jahutustehnika 
tunnustatud paigaldaja. 

◆ Seade tuleb paigaldada vastavalt 

omavalitsuste, elektri- ja veeasutuste või 

muude asutuste kohaldatavatele üldiste ja 

kohalike ehitus-, ohutus- ja 

paigaldusnormidele. 

◆ Seade sobib ainult 230 V 50/60 Hz toitele; välja 
arvatud seade suurusega 6000, mis töötab toitel 400 
V 50/60 Hz. 

◆ Seade tuleb elektrikilbis ühendada eraldi rühma alla. 

◆ Mistahes töö korral seadmega tuleb seadme 

toide lahutada nii, et seda ei saaks tahtmatult 

sisse lülitada. 

 

Toite kaitselüliti peab olema ripplukuga 

lukustatav. 

 
◆ Töötamisel juhtplaatidega võtke alati tarvitusele 

abinõud staatilise elektrilöögi vastu, nt kandes 

antistaatilist käevõru. 

◆ Säilitage seda juhendit seadme kogu kasutusaja 

jooksul. 
 

Ohutusnõuded ja meetmed 

◆ Seadet ei saa avada ilma tööriistadeta. 

◆ Ventilaatorid peavad jääma käeulatusest välja, 

seetõttu peavad seadmega ühendatud õhukanalid 

olema vähemalt 900 mm pikkused. 

2. Transportimine ja lahtipakkimine 
Seadme transportimisel ja lahtipakkimisel rakendage 

vajalikke ohutusmeetmeid ja veenduge, et 

pakkematerjal eemaldatakse keskkonnahoidlikul viisil. 

 
Juhised tööks kahveltõstukiga 

◆ Transportimise ajal peab seade toetuma põhjale. 

◆ Seadme kahjustamise vältimiseks veenduge, et kahvel on 

lükatud täies ulatuses seadme alla. 

◆ Kontrollige, et juurdepääs alale ei oleks takistatud 

liiga kitsaste läbikäikudega vmt. 

 
Tõstmise juhised 

◆ Seadet võivad tõsta ainult selleks volitatud 

isikud 

◆ Kontrollige seadme mõõtmete skeemi ja seadmele märgitud 

massi. 

◆ Tõstke seadet alusraamil olevatest tõsteaasadest. 

◆ Tõstmisel kaitske seadet tõstetroppidega kahjustamise 

eest. Selleks võib kasutada sobivat troppide laiendustuge. 
 

 
◆ Pärast seadme kohaleasetamist eemaldage tõsteaasad. 

MAX 
60° 
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Saadetise kontrollimine 

Kahjustuste või mittetäieliku saadetise korral pöörduge 

viivitamatult tarnija poole. Saadetis peab sisaldama 

vähemalt järgmist. 

◆ Seade: kontrollige seadme andmeplaadilt, kas seade 
vastab tellitud tüübile. 

◆ Tihenduskaas, tihenduskork, kaabli läbiviik pakendis. 

◆ Tõstejuhised (kinnitatud seadme esiküljele). 

◆ Dokumendid. 

 

Seade tarnitakse järgmistes suurustes: 
 

ComfoAir 800 ComfoAir 3300 

ComfoAir 1500 ComfoAir 4400 

ComfoAir 2200 ComfoAir 6000 

 
Andmeplaadil olevate lühendite tähendus 

3. Paigaldustingimused 
Selleks, et teha kindlaks, kas seadet võib 

paigaldada valitud kohta, tuleb arvestada järgmiste 

aspektidega. 

◆ Kontrollige, kas katuse või põranda kandevõime 
(kg/m2) on piisav selle massiga seadme 
paigaldamiseks. 

◆ Pärast süsteemi paigaldamist peab seadme ümber 
jääma piisavalt ruumi õhukanalite kinnitusteks, 
kondensaadi äravooluks ja hooldustööde tegemiseks, 
näiteks filtri vahetamiseks. 

 

Osade vahetamiseks peaks jätma vähemalt ühe 

seadme korpuse laiuse võrra vaba ruumi. 

 
◆ Kondensaatvesi tuleb eemaldada rõhu all 

külmumata olekus, kasutades õhutihendit (U-toru 

või kuivendussifooniga). 

◆ Paigalduskoha nõutav varustatus: 

- õhukanalite ühendused; 

- elektritoite ühendus; 

- kondensaatvee äravool; 

- patarei või patareide paigaldamise võimalus. 
 

4. Tehnilised andmed 
Seadme tehnilised andmed on lisatud seadmele eraldi. 

Nad võivad sisaldada järgmisi andmeid: 

◆ mõõtmete skeem; 

◆ elektriskeem; 

◆ õhu spetsifikatsioonid; 

◆ parameetrite tehaseseadete loend. 

Kõik üldised tehnilised andmed leiate sellest 

kasutusjuhendist. 

 

4.1 NTC andurid 
Seadmel on 7 temperatuuri analoogsisendit. 

Esimese 5 temperatuurisisendi funktsioonid on 
eelmääratud. 

Temperatuuriandurite 6 ja 7 funktsioone saab muuta 

(parameeter M50). Nende sisenditega saab 

ühendada ainult NTC andureid. 

 
Seadme NTC andurite takistused on järgmised. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seadme andmeplaat üksikasjaliku teabega seadme 

kohta asub seadme esiküljel. 

 

Lühendid sulgudes näitavad osutatud funktsiooni 

paigaldamise võimalusele. 

Lühend Selgitus 
ComfoAir XL 

ComfoAir Eco 
Tootepere nimi 

2200 Toote tüübi nimi (õhumahud on m3/h) 
CFE Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

vastuvoolu plaatsoojusvaheti. 
A Seadme õhuvõtule on paigaldatud 

külma õhu möödaviik 
L Seadme vasakpoolne versioon. 

(Väljatõmme/sissepuhe vasakul) 
R Seadme parempoolne versioon. 

(Väljatõmme/sissepuhe paremal) 
B Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

avatav/suletav möödaviik. 
BM Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

muutuv möödaviik 
I Seade sobib paigaldamiseks 

siseruumidesse. 
O Seade sobib paigaldamiseks 

välistingimustesse 
PF Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

paneelfilter. 
BF Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

kottfilter. 
CL Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

jahuti. 
PRH Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

eelsoojendi. 
POH Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

järelsoojendi. 
DMP ODA Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

välisõhuklapp. 
DMP EHA Seadmele on vaikimisi paigaldatud 

heitõhu klapp. 

 

Temperatuur Takistus [kΩ] 
[°C] MIN KESKM MAX 
10 19,570 19,904 20,242 
15 15,485 15,712 15,941 
18 13,502 13,681 13,861 
19 12,906 13,071 13,237 
20 12339 12,491 12,644 
21 11,801 11,941 12,082 
22 11,291 11,420 11,550 
25 9,900 10,000 10,100 
30 7,959 8,057 8,155 
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4.2 ComfoAir XL standardkonfiguratsioon 
 
 
 

 
 

Täht Kirjeldus  
A 2 filtrit õhu puhastamiseks 

◆ Üleval – välisõhu filter F7 

◆ All – väljapuhkeõhu filter G4 

Standard 

B Eelsoojendi sissetõmbeõhu täiendavaks soojendamiseks Valikuline 
C Kõrgefektiivne (HE) vastuvoolu plaatsoojusvaheti (CFE) soojuse tagastamiseks Standard 
D Toite kaitselüliti seadme ohutuks paigaldamiseks ja hooldamiseks Standard 
E Vabajahutuse möödavooluventiil, mida käitatakse servomootoriga. Standard 
F Standardne tilgapüüdur jahuti või ümberlülituspatarei kasutamise korral Valikuline 
G 2 energiatõhusat EC-mootorit kõrgefektiivse ventilaatoriga 

◆ Üleval – väljatõmbeõhu ventilaator 

◆ All – sissepuhkeõhu ventilaator 

Standard 

H Tilgakogur koos sifooniga plaatsoojusvaheti all Standard 
I Juhtpaneel peajuhtplaadi ja sisseehitatud kuvariga Standard 
J Eelsoojendi sissetõmbeõhu täiendavaks soojendamiseks Valikuline 
K Jahuti sissetõmbeõhu täiendavaks jahutamiseks 

Või ümberlülituspatarei soojendamiseks ja jahutamiseks ühe patareiga 
Valikuline 

L Tilgakogur kondensaatvee äravooluga, 

jahuti või ümberlülituspatarei all koos tilgapüüduriga. 
Valikuline 

M Juhtplaadi ühendus esikülje taga Standard 
N Metallraam, välistingimustes kasutatavatel seadmetel tsingitud Standard 
O 2 tilgapüüdurit välistingimustes kasutatavatel seadmetel Standard 
P Klapp, mida käitatakse vedrustatud servomootoriga Valikuline 

 

Ei ole 

joonisel 

näidatud. 

5 temperatuuriandurit Standard 
Pimeneedid (Tubtara) õhukanalite ühendamiseks Standard 
Kattega metallkatus välisseadmetele Standard 
Painduv ühendustoru Valikuline 

O P A B C M D E F G P O 

A N H I J K L G 
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A B C D E F G H 

Q F M O N
 
L 

H I K J 

4.3 Peajuhtplaadi konfiguratsioon 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Kirjeldus Spetsifikatsioon 
A Toitepinge ühendus Toide 230 V 
B 2 toiterelee väljundit Toide 230 V AC 

  Maksimaalne voolutugevus 8 AΩ 
C Rõhuandur sissetõmbevoo arvutamiseks - - 
D Rõhuandur väljapuhkevoo arvutamiseks - - 
E 2 analoogväljundit Impedants 10 Ω 

Maksimaalne voolutugevus 

minimaalse koormustakistusega 
5 kΩ 

5 mA 
F 3 digitaalsisendit Maksimaalne terminaaltakistus 

(tuvastus suletud) 
150 Ω 

Maksimaalne voolutugevus 1 mA 
G USB-sideliides tüüp B - - 
H 4 käitamisnuppu - - 
I Kaherealine LCD-kuvar - - 
J SD-kaardi pesa 

 

Kontrollige, et SD-kaart ei oleks lukustatud ja seda saaks üle kirjutada. 

Suur

us 

Tüüp 

≥ 4 GB 

SD/HC 

K 6 temperatuurisisendit - - 
L RJ45-sideliides, ühendamiseks juhtplaadi liidesega - - 
M Rõhuandur sissetõmbeõhu filtri määrdumise häireks - - 
N Rõhuandur eemaldusõhu filtri määrdumise häireks - - 
O Inertne elektrikaitse Tüüp 315 mAT 
P 5 sideporti - - 
Q Nööppatarei Tüüp CR2032 Li-Mn 3 V 
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4.4 I/O juthtplaadi konfiguratsioon 
 

 

 

# Kirjeldus Spetsifikatsioon 
A Toitepinge ühendus Toide 230 V 
B 2 toiterelee väljundit Toide 230 V AC 

Maksimaalne voolutugevus 8 AΩ 
C 4 potentsiaalivaba releeväljundit - - 
D 6 digitaalset sisendit (tuvastamine suletud) Maksimaalne terminaaltakistus 150 Ω 

Maksimaalne voolutugevus 1 mA 
E USB-sideliides ühendamiseks peajuhtplaadiga - - 
F 2 sideporti - - 
G 3 analoogsisendit Impedants (ühiku kohta) 15 kΩ 

Maksimaalne voolutugevus (kõik 

12 V ühendused kokku) 
150 mA 

H 3 analoogväljundit. Impedants 10 Ω 
Minimaalne koormustakistus 5 kΩ 
Maksimaalne voolutugevus 5 mA 

I 7 temperatuurisisendit - - 

A B C D 

F E G H I D 

Peajuhtplaadile 

Olek 
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4.5 Põhimõtteline tööskeem 

 
Standardseade 

 

 

 
 
 
 
 
 

Seletus 

ODA EHA 

ETA SUP 

Kood Kirjeldus 
 

 

 
 
 
 

Filter 

 

 

 
 
 
 

Soojendi 

 

 

 
 
 
 

Jahuti 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kood Kirjeldus 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Soojusvaheti 

 

 

 
 
 
 

Ventilaator 

 

 
 

 
 
 
 

Temperatuuriandur 

 

Kood Kirjeldus 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Möödavool 

 

 

 
 
 
 

Klapp 

ODA Välisõhk 
SUP Sissetõmbeõhk 
ETA Eemaldusõhk 
EHA Väljapuhkeõhk 
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5. Paigaldamine 5.2 Õhukanalid 
 

Mistahes töö korral seadmel tuleb seadme toide 

lahutada nii, et seda ei saaks tahtmatult sisse 

lülitada. 

Töötamisel juhtplaatidega võtke alati tarvitusele 
abinõud staatilise elektrilöögi vastu, nt kandes 
antistaatilist käevõru. 

 
Pärast paigaldamist ning kasutuselevõtmist tuleb teha 

mitu kontrolltoimingut. Selle kasutusjuhendi lõpus on 

esitatud vajalike kontrolltoimingute loend. 

 
 

EHA 
 
 
 

SUP 
 
 
 
 
 
 

ODA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vasakpoolne 
versioon 

 

 
ODA 

 
 
 

ETA 
 
 
 
 
 
 

EHA 
 

5.1 Koostamine ET
A 

SUP 

 
 

 
Parempoolne versioon 

 

Seletus 

Kood Kirjeldus 
ODA Välisõhk 
SUP Sissetõmbeõhk 
ETA Eemaldusõhk 
EHA Väljapuhkeõhk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Seadke seade õigele kõrgusele ja veenduge, et ta on 

loodis. Veenduge, et seade toetub aluspinnale 

ühtlaselt. 

Reguleeritava kõrgusega jalgadega seadmel 

peavad kõik jalad seadet ühtlaselt toetama. 

2. Eemaldage hooldusluukidelt sokli kruvid (A). 

3. Sisestage tihenduskorgid (B) (kaasas). 

4. Paigaldage tihenduskaas (C) (kaasas). 

5. Lukustage luugihinged/-klambrid. 

Õhukanalite paigaldamisel tuleb arvestada järgmisega. 

◆ Paigaldage õhukanalid vähima võimaliku õhutakistusega 
ja ilma õhuleketeta. 

◆ Paigaldage summuti otse sissetõmbeõhu ja 

tagastatava õhu liitmikele. Asjakohast nõu annab 

Zehnder. 

◆ Soojustage välisõhu ja väljapuhkeõhu kanalid kuni 

läbiviikudeni katusest/seinast, et muuta seade 

niiskuskindlaks. See väldib vee kondenseerumist kanalite 

pinnal 
◆ Ebavajalike soojuskadude vältimiseks nii suvel kui ka 

talvel soovitame paigaldada õhuvarustuskanalitele 
seadmest kuni varustusventiilideni soojus- ja niiskuskindla 
isolatsiooni. 

◆ Veenduge, et õhukanalites puuduvad mistahes takistused. 
Õhukanalites ei tohi olla järske käänakuid, mõlke või pikki 
kruvisid. Takistused vähendavad süsteemi jõudlust ja 
takistavad hooldust. 
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5.3 Kondensaadi äravool 
Plaatsoojusvaheti 

Plaatsoojusvaheti on paigaldatud tilgakogurisse, mis 

on standardselt varustatud membraansifooniga. 

Membraansifoon on ühendatud 32 mm plastist 

tühjendustoruga, mille kaudu eemaldatakse 

kondensaat. Kondensaadi äravool peab olema 

avatud ja ühendatud olmeheitvee süsteemi sifooniga. 

 
Jahutipatarei 

Jahutipatarei on paigutatud tilgakogurisse, mille 

küljes on 32 mm plastist äravool. Välisõhu lekkimise 

vältimiseks peab plastist äravoolu külge olema 

kinnitatud membraansifoon. 

Kui jahuti on paigaldatud ventilaatori taha (alarõhk), 

kasutage vesilukuga sifooni. 
 

 

Kui jahuti on paigaldatud ventilaatori ette (ülerõhk), 

kasutage membraansifooni. Membraansifoon ei lukusta 

väljundtoru vesilukuga, vaid iselukustuva ventiiliga. 

◆ Vesilukuga sifoonil peab olema suletav täite- ja 

tühjendusava. 

◆ Igale äravoolule paigaldatakse üks sifoon. 

◆ Pärast pikemat jõudeolekut tuleb vesilukuga sifoon 

esmalt uuesti veega täita. 

◆ Sifoon peab olema õhutihedalt ühendatud 

seadme kondensaatvee äravooluga. 

◆ Sifooni ei tohi ühendada otse olmeheitvee 

süsteemiga. Sifoonil peab olema vaba äravool 

olmeheitvee süsteemi sifooni. 

◆ Kondensaatvesi tuleb eemaldada külmumata olekus. 
 

5.4 Sifooni soojendamine 
Sifoonid on külmumistundlikud. Sifooni soojendi 

vähendab külmumiskahjustuste ohtu. Sifooni 

soojendi on küttespiraal, mis on mähitud ümber 

sifooni. Tõhusamaks soojendamiseks on küttespiraal 

väljastpoolt soojustatud. 
 

 
 

Paigaldatud sifooni soojendi tuleb ühendada oma relee 

väljundiga I/O juhtplaadil. Ühendatud releed saab 

juhtida seadme standardse temperatuurianduriga T1 

või sifooni lähedusse paigaldatud eraldiseisva 

temperatuurianduriga. 

Eraldiseisva temperatuurianduri kasutamisel peab 

temperatuuriandur olema ühendatud ühega 

temperatuuri varusisenditest (NTC6, mis paikneb 

peajuhtplaadil või NTC7, mis paikneb I/O juhtplaadil) 

Sifooni soojenduse eraldiseisvat temperatuuriandurit 

saab ühendada ainult sisenditega NTC6 või NTC7. 

 
 
 
 
 
 

Kondensaatvee äravoolu paigaldamisel arvestage 

järgmiste asjaoludega. 

◆ Tagasivooluklapi vabastamiseks puhuge enne 
esmast kasutamist membraansifoon läbi. 

◆ Membraansifoon tuleb paigaldada 45° nurgaga. 

◆ Vesiluku kõrguse määramiseks (vesilukuga sifoon) 

tuleb arvesse võtta mitte ainult seadme korpuse 

sisest üldrõhku vaid ka ülerõhku, mis võib tekkida 

näiteks ventiilide avamisel ja sulgemisel. 

Kaasapandud ülerõhusifoon sobib jahutussektsiooni 

ülerõhule kuni 400 Pa. 

135° 
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5.5 Juhtimine konstantse õhuhulgaga 
Eraldiseisvad kiiruslülitid 

Kui seadme ventileerimisseadeid juhitakse püsivooluga, 

ühendage I/O juhtplaadi digitaalsisenditega kuni 4 lülitit. 

Iga lüliti peab olema seotud oma digitaalsisendiga. 

 

SAG 0-3 CV  

„SAG 0-3 CV” on kolmeastmeline lüliti. 

Kolme eraldi lüliti asemel võib 

seadmega ühendada ka „SAG 0-3CV”. 

Lülitamisel teisele 

ventileerimiskiirusele, kui juhitakse 

kahte sisendit korraga, hoiab see 

digitaalsisendeid kokku. 

Ühendage lüliti „SAG 0-3 CV” I/O juhtplaadil 

digitaalsisenditega 4 ja 6, nagu on näidatud joonisel. 

SAG 0-M  
SAG 0-M on lüliti kiiruse 

reguleerimiseks. 

Ühendage SAG 0-M oma 

analoogsisendiga I/O juhtplaadil. 

 
 

5.6 Juhtimine anduritega (0...10 V) 
Kui seadme ventileerimisseadeid juhitakse anduritega, 

ühendage vajalikud andurid I/O juhtplaadi 

analoogsisenditega. Kõik andurid peavad olema seotud 

oma analoogsisenditega. 

 

5.7 Juhtimine püsirõhuga 
Kui seadme ventileerimisseadeid juhitakse 

rõhuanduritega, ühendage vajalikud rõhuandurid I/O 

juhtplaadi analoogsisenditega. Kõik andurid peavad 

olema seotud oma analoogsisenditega. 

 

Lülitiga „SAG 0-3CV” ei saa kasutada 

ventileerimiskiirust 4. Kui on vajalik ka neljas 

ventileerimiskiirus, tuleb paigaldada eraldi lüliti ja 

ühendada see oma digitaalsisendiga I/O juhtplaadil. 

 
Kolmeastmeline lüliti 

Ühendage kolmeastmeline lüliti 

digitaalsisenditega 4, 5 ja 6 I/O 

juhtplaadil, nagu on näidatud 

joonisel. 

Ühe ventileerimiskiiruse asemel 

saab ühes kolmeastmelise lüliti 

asendis seadistada ka funktsiooni 

„Võimalda kella rakendamist”. 

 

5.8 Teise seadepunkti lüliti 
Kui seadme ventileerimise seadeid juhivad üks või 

mitu andurit, on võimalik valida teine seadepunkt. Selle 

funktsiooni kasutamiseks tuleb lüliti ühendada oma 

digitaalsisendiga I/O juhtplaadil. 

4 

3 

5 1 
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5.9 Suveõhtu ventilatsioonirežiim 
Soovi korral võib seadme hoone sisetemperatuuri 

alandamiseks seadistada suveõhtu 

ventilatsioonirežiimile. Selle funktsiooni kasutamiseks 

tuleb lüliti ühendada oma digitaalsisendiga I/O 

juhtplaadil. 

 
Indikaator 

Suveõhtu ventilatsioonirežiimi talitluses veendumiseks 

võib soovi korral ühendada seadmega soovitud 

indikaatori (nt märgutule). Selle funktsiooni 

kasutamiseks tuleb indikaator ühendada oma relee 

väljundiga I/O juhtplaadil. 

 

5.10 Modbus 
Soovi korral võib seadme ühendada MODbusi 

kaudu hoone haldamise süsteemiga. 

Seade ühendatakse Modbusiga I/O juhtplaadi kahe 

sidepordi kaudu. Need kaks sideporti on 

paralleelühendusega ja võimaldavad laiendada 

Modbusi võrku. Need Modbusi konnektorid asuvad 

X9 I/O juhtplaadil A6/B6/GND ja A7/B7/GND. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seade väline ModBus 
RS485 (liini tüüp) 

 

5.11 Funktsioonide käsitsi väljalülitamine 
Soovi korral võib käsitsi välja lülitada järgmised 

funktsioonid. 

◆ Sissetõmbeventilaator 

◆ Väljapuhkeventilaator 

◆ Järelsoojendi 

◆ Järeljahuti 

◆ Seade 

◆ Soojendus-/Jahutusrežiim (jahutusrežiim on suletud) 

◆ Ventileerimisaja kell (M60) 

Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb sisse/välja 

lüliti ühendada digitaalsisendiga I/O juhtplaadil. Iga 

funktsiooni lüliti peab olema seotud oma 

digitaalsisendiga I/O juhtplaadil. 

 

Ühe ventileerimiskiiruse asemel saab ühes 

kolmeastmelise lüliti digitaalsisendis seadistada ka 

funktsiooni „Võimalda kella rakendamist”. 

 
Ventilaatorite indikaator 

Ventilaatorite sisselülitumises veendumiseks võib soovi 

korral ühendada seadmega soovitud indikaatori (nt 

märgutule). Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb 

indikaator ühendada oma relee väljundiga I/O 

juhtplaadil. 

 

Enamik tõrketeateid mõjub „ComfoAir XL active“ 

lülitile. Seda lülitit saab seega kasutada 

tõrkeindikaatorina. Need tõrked, mis ei mõjuta 

„ComfoAir XL active“ lülitit, on nimetatud tõrgete 

loendis. 

 

5.12 Lähtestamisnupp 
Soovi korral võib rikke lähtestamisnupu (impulsslüliti) 

ühendada oma digitaalsisendiga I/O juhtplaadil. 

 Rikke lähtestamisnupp peab olema tavaliselt 

avatud asendis. 

 
5.13 Rikkelüliti 

Soovi korral võib üldrikkelüliti ühendada oma 

digitaalsisendiga I/O juhtplaadil. 

 Üldrikkelüliti peab olema tavaliselt suletud. 

 
Indikaator 

Soovi korral võib ühendada seadmega indikaatori (nt 

märgutule), mis näitab seadme üldrikkelüliti 

aktiveeritust. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb 

indikaator ühendada oma relee väljundiga I/O 

juhtplaadil. 

 

5.14 Tulekahjulüliti 
Tulekahjule reageerimiseks peab tulekahjulüliti olema 

ühendatud oma digitaalsisendiga I/O juhtplaadil. 

Tulekahjulüliti peab olema tavaliselt suletud. 

 
Teisese reageeringu lüliti 

Soovi korral saab seadme lülitada muule 

tulekahjureageeringule/-stsenaariumile. Sellele 

teisesele programmeeritud stsenaariumile 

üleminekuks tuleb lüliti ühendada oma 

digitaalsisendiga I/O juhtplaadil. 

Teisese reageeringu lüliti peab olema tavaliselt 

avatud. 

 
5.15 Määrdunud filtri häire 

Kui seadme filter on määrdunud, kuvatakse 

peajuhtplaadi kuvaril vastav tõrkekood. (E44 – 

väljapuhe; E45 – sissetõmme) 

Soovi korral võib ühendada seadmega indikaatori (nt 

märgutule), mis näitab seadme määrdunud filtri häire 

aktiveeritust. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb 

indikaator ühendada oma relee väljundiga I/O 

juhtplaadil. 
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5.16 Sissetõmbeõhu välise 

temperatuuri andur 
Soovi korral saab sissetõmbeõhu temperatuuri 

mõõta väljaspool seadet. Selle funktsiooni 

kasutamiseks tuleb NTC andur ühendada ühega 

temperatuuri varusisenditest (NTC6, mis paikneb 

peajuhtplaadil, või NTC7, mis paikneb I/O 

juhtplaadil). 

 Sissetõmbeõhu välise temperatuuri anduri saab 

ühendada ainult NTC6 või NTC7-ga. 

 
5.17 Patarei 

Hoiduge patarei kuuma vee eest! 

Patarei sisaldab ülerõhu all sooja või kuuma 

vett. Põletusoht! 

 
Vaikimisi seadmesse paigaldatud patarei torustik on 

tihendatud surveliitmikega. 

1. Eemaldage surveliitmikult tihendikaas. 

2. Ühendage torustik surveliitmikuga. 

 
Torustiku ühendamisel tuleb arvestada järgmiste 

aspektidega. 

◆ Veenduge, et ühendusvoolikud ei jää käitamisluukide 
ette, sest see võib takistada seadme kontrolli ja 
hooldust. 

◆ Patarei peab olema ühendatud vastu 

õhu liikumisele, nagu on osutatud seadmel. 

3. Pingutage surveliitmikku mõlemalt poolelt. 

Patarei ühenduste pingutamisel tuleb 

kinnitusotsakut kindlalt paigal hoida, et vältida 

liitmiku paindumist või keerdumist, sest see võib 

põhjustada tõsiseid kahjustusi. 

 
 

Patarei pump 

Kui patareid käitatakse pumbaga (230 V), peab see pump 

olema ühendatud toiterelee väljundiga I/O juhtplaadil. Kõik 

patareipumbad peavad olema seotud oma toiterelee 

väljunditega I/O juhtplaadil. 

 
Patarei ventiil 

Kui patareid käitatakse ventiiliga (0...10 V), peab see 

ventiil olema ühendatud analoogväljundiga I/O 

juhtplaadil. Kõik patareiventiilid peavad olema seotud 

oma analoogväljunditega I/O juhtplaadil. 

 

   
 

Jahuti Soojendi 

Kood Kirjeldus 
+ sisend 
- väljund 

 

◆ Patarei ühendamisel peab torustik olema 

varustatud õhu ja vee väljapuhkesüsteemiga otse 

seadme kõrval. 

 

Õhu 
läbipuhe 

Suruõhuühendus 

Õhukamber 

Liide 

Veest 
tühje
ndam
ine 

  Liitmiku pingutamine 

 Kinnitusotsaku hoidmine 
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0–10 V 
signaal 

6. Kasutuselevõtmine 
Kõik seadmed on eelprogrammeeritud parameetrite 

vaikeväärtustega. Need eelprogrammeeritud seaded on 

salvestatud peajuhtplaadile ja need saab alati taastada, 

kasutades parameetrit M99-99. Lisaks 

eelprogrammeeritud parameetrite muutmisele kuvaril on 

võimalik peajuhtplaadile salvestada ka muudetud 

parameetrid. Seda saab teha eraldi juhttarkvaraga 

„ComfoAir XL Control Center” või parameetriga M90-03. 

Lisateavet „ComfoAir XL Control Center” kohta võib 

leida selle kasutusjuhendist. Parameetri M90-03 kohta 

leiate teavet peatükist, mis käsitleb SD-kaardi 

kasutamist peajuhtplaadil. 

 
Kõik parameetrid ei ole vaikimisi määratud. Mõni 

parameeter sõltub paigalduskohal paigaldatud 

seadmetest. Need parameetrid tuleb seadistada pärast 

paigaldamist. Teavet selle kohta, kuidas määrata õiget 

väärtust, leiate sellest kasutuselevõtmise peatükist. 

 
Pärast paigaldamist ning kasutuselevõtmist tuleb teha 

mitu kontrolltoimingut. Selle kasutusjuhendi lõpus on 

esitatud vajalike kontrolltoimingute loend. 

 

6.1 Õhu hulkade reguleerimine  
(M02, M12-04) 
Seade on eelseadistatud õhuhulkade väärtustega, mis 

vastavad ventileerimise kõigile tasemetele. Neid 

eelseadistatud õhuhulkade väärtusi saab muuta 

parameetritega M02-01 kuni M02-08. 

Sujuvaks juhtimiseks on soovitatav programmeerida 

ventileerimistasemeid lineaarselt. Kui ventileerimis-

tasemed ei ole programmeeritud lineaarselt, võivad 

ventilaatorid muutuda juhitamatuks või isegi jõudluse 

suurendamise asemel jõudlust vähendada. 
 

 
 

 
Positiivne juhtimine anduritega 

Positiivse juhtimise korral anduritega suurendatakse 

jõudlust siis, kui mõõtmistulemus on seatud väärtusest 

väiksem. Kui mõõtmistulemus on suurem, jõudlust 

vähendatakse. Enamik rõhuanduritest kasutab 

positiivset juhtimist. 
Kiirus 

 

Negatiivne juhtimine anduritega 

Negatiivse juhtimise korral anduritega suurendatakse 

jõudlust siis, kui mõõtmistulemus on seatud väärtusest 

suurem. Kui mõõtmistulemus on väiksem, siis jõudlust 

vähendatakse. Enamik CO2 andureid kasutab 

negatiivset juhtimist. 
 

Kiirus 

 
 
 

 
Seadme maksimaalne õhuhulk on eelseadistatud 

parameetriga M04. Need seaded sõltuvad 

paigaldatud ventilaatoritest. Ärge neid seadeid 

muutke. 

 
Kui on samaaegselt aktiveeritud kaks 

ventileerimiskiirust, töötab seade neist suurema 

aktiveeritud kiirusega. See ei sõltu seadistatud 

ventileerimiskiiruse õhu hulgast. 

 

 

 

Tasakaalustatud ventileerimine (M12-04) 

Soovi korral võib seade säilitada tasakaalustatud 

ventileerimise kõigis olukordades. Seda ka siis, kui 

programm nõuab ainult ühe ventilaatori jõudluse 

vähendamist. Kui parameetriga M12-04 (suvand 1) on 

aktiveeritud suvand „Tasakaalustatud ventileerimine 

(külmumine)”, vähendavad jõudlust või seiskuvad alati 

kõik ventilaatorid samal ajal ja sama tempoga. 

 
ComfoAir XL A on eelseadistatud tasakaalustatud 

ventileerimisele. 

0–10 V 
signaal 

Funktsioon Parameeter 
Õhu hulk, sissetõmbeõhk 1 M02-01 
Õhu hulk, sissetõmbeõhk 2 M02-02 
Õhu hulk, sissetõmbeõhk 3 M02-03 
Õhu hulk, sissetõmbeõhk 4 M02-04 

  
Õhu hulk, väljapuhkeõhk 1 M02-05 
Õhu hulk, väljapuhkeõhk 2 M02-06 
Õhu hulk, väljapuhkeõhk 3 M02-07 
Õhu hulk, väljapuhkeõhk 4 M02-08 
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6.2 Ventileerimisaja kell (M60) 
Seadet saab sisseehitatud taimeri abil ka automaatselt 

juhtida. Taimeri õiges toimimises veendumiseks tuleb 

esmalt parameetrite M60-01 ja M60-2 kaudu seada õige 

aeg. Parameetri M60-04 seadmisel väärtusele „1” 

korrigeerib süsteem aja automaatselt vastavaks suve-

/talveajale. 

 
Funktsioon Parameeter 
Reaalaeg M60-01 
Tegelik kuupäev M60-02 
Automaatne suve-/talveaeg M60-04 

 
Parameetri M60 kaudu saab taimerile seada kuus 

lülitusaega. 

 

Kõiki lülitusaegu ei tule programmeerida. 

 
Funktsioon Parameeter 
Lülitusaeg 1 M60-1x 
Lülitusaeg 2 M60-2x 
Lülitusaeg 3 M60-3x 
Lülitusaeg 4 M60-4x 
Lülitusaeg 5 M60-5x 
Lülitusaeg 6 M60-6x 

 
Iga lülitusaja korral tuleb seada kolme parameetrit. 1. 

parameeter (M60-x1), tuleb sisestada nõutav 

lülitusaeg. 

2. parameeter (M60-x2), tuleb valida nõutav lülituspäev 

või -päevad. Vaikimisi on kõik 2. valiku parameetrid 

(M60-x2) seatud väärtusele „0” (mitte kunagi), mille 

korral seade ei reageeri taimerile. 

3. parameeter (M60-x3), tuleb sisestada nõutav 

ventileerimiskiirus. 

 
 
 
 
 
 

 

Parameeter M60-03 näitab jooksvat 

ventileerimiskiirust, mis on seatud ventileerimisaja 

kellaga. 

 
Funktsiooniga „Võimalda kella rakendamist” saab 

ventileerimisaja kella funktsiooni paigaldatud lülitiga 

välja lülitada. (Vt peatükki funktsioonide käsitsi 

väljalülitamise kohta.) 

 
Kell töötab patareiga. Kui patarei on tühi või kui 

kell on katki, siis kuvab seade tõrketeate E04 või 

E05 

 
 

Lülituspäev(ad) parameetriga M60-x2 Suvand 
Mitte kunagi 0 
Iga päev 1 
Nädalapäevad E–R 2 
Nädalavahetus L+P 3 
Esmaspäev 4 
Teisipäev 5 
Kolmapäev 6 
Neljapäev 7 
Reede 8 
Laupäev 9 
Pühapäev 10 

Ventileerimiskiirus on M60-x3 Suvand 
M02-10 = 0: Ventileerimine väljas  

M02-10 ≠ 0: Esimene seadepunkt 
0 

M02-10 = 0: Ventileerimiskiirus 1  

M02-10 ≠ 0: Esimene seadepunkt 
1 

M02-10 = 0: Ventileerimiskiirus 2  

M02-10 ≠ 0: Esimene seadepunkt 
2 

M02-10 = 0: Ventileerimiskiirus 3  

M02-10 ≠ 0: Esimene seadepunkt 
3 

M02-10 = 0: Ventileerimiskiirus 4  

M02-10 ≠ 0: Esimene seadepunkt 
4 

M02-10 = 0: Ventileerimiskiirus 4  

M02-10 ≠ 0: Teine seadepunkt 
5 

 

Funktsioon Parameeter 
Lülitusaeg M60-x1 
Lülituspäev M60-x2 
Ventileerimiskiirus M60-x3 
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6.3 PI-juhtelemendid 
Seadmel on mitu PI-juhtelementi. Need PI juhtelemendid 

on eelseadistatud ja neid saab vajadusel muuta. 

 

Soovitatav on jätta tehaseseaded muutmata. 

Valed seaded võivad põhjustada soovimatut 

tarkvara reaktsiooni. 

6.5 Juhtimine konstantse õhuhulgaga 
(M02-10 suvand 0) Kui ventileerimise juhtimiseks 

kasutatakse lülitit, peab M02-10 kaudu olema valitud 

suvand 0 „Püsivool”. Peatükis õhuhulga juhtimisest on 

teave selle kohta, kuidas reguleerida õhu hulka iga 

ventileerimiskiiruse korral. 

 
Eraldiseisvad kiiruslülitid (M05) 

Igale ühendatud lülitile peab olema parameetri M05 

kaudu omistatud soovitud ventileerimiskiirus. 

Kontrollige, millise digitaalsisendiga on lüliti ühendatud 

ja valige sellele sisendile/lülitile soovitud suvand. 

Ventileerimiskiirused parameetriga M05 Suvand 
Ventileerimiskiirus 1 1 
Ventileerimiskiirus 2 2 
Ventileerimiskiirus 3 3 
Ventileerimiskiirus 4 4 

 
 

Proportsionaal-integraalkontrolleri selgitus 

Proportsionaalne tähendab juhtimist signaaliga, 

mille väärtus on võrdeline soovitud ja mõõdetud 

väärtuse vahega. 

Integraalne tähendab juhtimist signaaliga, mis sõltub 

soovitud ja mõõdetud väärtuste vahede summast üle 

aja. (Vajalik aeg väärtuse saamiseks vastavaks P-

reaktsiooniks. Lühem aeg annab tugevama I-

reaktsiooni.) 

 

6.4 Sifooni soojendamine  
(M50, M06 suvand 7) Kui sifoon on varustatud 

sifooni soojendiga selle kaitseks külmumise eest, 

tuleb sifooni soojendile omistada „Sifooni 

soojendamise“ funktsioon parameetri M06 kaudu. 

Kontrollige, millise releega on sifooni soojendi 

ühendatud ja valige sellele releele suvand 7. 

 
Lülitustemperatuur (M50-06) 

Seade lülitab sifooni soojendi sisse eelseadistatud 

temperatuuri korral. See temperatuur on seadmes 

eelseadistatud ja seda saab soovi korral muuta 

parameetri M50-06 kaudu. 

 
Temperatuuriandur (M50 suvand 1) 

Kui on olemas eraldi sifooni soojendi 

temperatuuriandur, tuleb sellele temperatuuriandurile 

omistada funktsioon „Sifooni temperatuur” parameetri 

M50 kaudu. Kontrollige, millise temperatuurisisendiga 

on temperatuuriandur ühendatud ja valige selle 

temperatuurisisendi suvandiks 1. 

 

Kui sifooni soojendil puudub eraldi 

temperatuuriandur, juhitakse sifooni soojendit 

välisõhu temperatuuriga (NTC1). 

Kui on samaaegselt aktiveeritud kaks lülitit, toimib seade 

suurema aktiveeritud ventileerimiskiirusega. See ei sõltu 

seadistatud ventileerimiskiiruse õhu hulgast. 

 
SAG 0-3CV (M05 and M50-03) 

Lüliti „SAG 0-3CV” kasutamisel jääb 

üks digitaalsisend kasutamata, kui 

seade on lülitatud teisele 

ventileerimiskiirusele ja kahte 

sisendit juhitakse korraga. 

Ühendatud digitaalsisenditele tuleb 

parameetri M05 kaudu omistada 

õiged ventileerimiskiirused. 

Omistage lülitiga „SAG 0-3CV” ühendatud esimesele 

digitaalsisendile suvand 1 „Ventileerimiskiirus 1” 

(paigalduspeatükis näidatud skeemi korral on selleks 

digitaalsisend 4). 

Omistage lülitiga „SAG 03-CV” ühendatud teisele 

digitaalsisendile suvand 3 „Ventileerimiskiirus 3” 

(paigalduspeatükis näidatud skeemi korral on selleks 

digitaalsisend 6). 

Seadke parameetri M50-03 väärtuseks „1”, mis osutab 

lüliti „SAG 0-3V” kasutamisele. 

 
Lülitiga „SAG 0-3CV” ei saa kasutada ventileerimiskiirust 

4. Kui vajalik on ka neljas ventileerimiskiirus, tuleb 

ühendada eraldi lüliti ja valida sellele suvand nii, nagu 

on kirjeldatud eraldiseisvate kiiruslülitite korral. 

 
Kolmeastmeline lüliti 

Kolmeastmelise lüliti korral tuleb 

ühendatud digitaalsisenditele 

parameetri M05 kaudu omistada 

õiged ventileerimiskiirused. 

Omistage kolmeastmelise lülitiga 

ühendatud esimesele 

digitaalsisendile suvand 3 

„Ventileerimiskiirus 3” või „Võimalda 

kella rakendamist“ 

(paigaldamispeatükis näidatud 

skeemi korral on selleks 

digitaalsisend 4). 

PI-kontroller Parameeter 
Sissetõmbeõhk M04 
Väljapuhkeõhk M04 
Juhtimine püsirõhuga M04 
Juhtimine anduritega M04 
Soojendamine M10 
Jahutamine M10 
Külmumismöödavool (ainult ComfoAir XL A) M11 
Eelsoojendatud sissetõmme M13 
Eelsoojendatud väljapuhe M13 

 

 
 

 
 



ET - 19  

Omistage kolmeastmelise lülitiga ühendatud teisele 

digitaalsisendile suvand 2 „Ventileerimiskiirus 2” 

(paigaldamispeatükis näidatud skeemi korral on 

selleks digitaalsisend 5). 

Omistage kolmeastmelise lülitiga ühendatud 

kolmandale digitaalsisendile suvand 1 

„Ventileerimiskiirus 1” (paigaldamispeatükis 

näidatud skeemi korral on selleks digitaalsisend 6). 

 
Kolmeastmelise lülitiga ei saa kasutada 

ventileerimiskiirust 4. Kui vajalik on ka neljas 

ventileerimiskiirus, tuleb ühendada eraldi lüliti ja 

valida sellele suvand nii, nagu on kirjeldatud 

eraldiseisvate kiiruslülitite korral. 

 

SAG 0-M (M09 suvand 3) 

Lüliti „SAG 0-M” korral tuleb lülitile 

parameetri M09 kaudu omistada 

funktsioon „Proportsionaalne 

ventileerimine“. Kontrollige, millise 

analoogsisendiga on lüliti ühendatud 

ja valige sellele 

analoogsisendile/lülitile suvand 3. 

 

Kui lüliti on täielikult avatud (10 V), toimib seade seatud 

õhukogusele vastava ventileerimiskiirusega 4. Kui lüliti 

on täielikult suletud (0 V), lülituvad seadme ventilaatorid 

välja. 

 

6.6 Juhtimine anduritega (0...10 V) (M02-

10, M04-11, M09) 

Kui ventileerimise juhtimiseks kasutatakse andurit, tuleb 

seadmele valida M02-10 kaudu suvand 3 „0..10 V 

(positiivne)” või 4 „0..10 V (negatiivne)” (Positiivse ja 

negatiivse juhtimise mõistmiseks vt peatükki „Õhuhulga 

reguleerimine”) 

Igale ühendatud andurile tuleb parameetri M09 kaudu 

omistada õige „õhuvoolu” funktsioon. Kontrollige 

ühendatud anduri asukohta, selle ühendust 

analoogsisendiga ja valige vastavale 

sisendile/andurile suvand 8 sissetõmbeõhu või suvand 

9 väljapuhkeõhu korral. 

Soovitud seadepunkti eelseadistatud väärtust saab 

muuta parameetrite M02-15 (sissetõmbeõhk) ja/või 

M02-16 (väljapuhkeõhk) kaudu. 

 
Ühe anduri (M04-11) korral 

Kui on paigaldatud ainult üks andur, tuleb 

parameetri M04-11 kaudu seadistada ka õhusuhte 

tegur. 

6.7 Juhtimine püsirõhuga (M02-10, M04-11, 

M09) 

Kui ventileerimise juhtimiseks kasutatakse rõhuandurit, 

tuleb seadmele valida M02-10 kaudu suvand 1 

„Püsirõhk (positiivne)” või suvand 2 „Püsirõhk 

(negatiivne)” (Positiivse ja negatiivse juhtimise 

mõistmiseks vt peatükki „Õhuhulga reguleerimine”) 

Igale ühendatud andurile tuleb parameetri M09 kaudu 

omistada õige „õhurõhu” funktsioon. Kontrollige 

ühendatud anduri tüüpi, tema ühendust 

analoogsisendiga ja valige vastavale sisendile/andurile 

õige suvand. 

 
Rõhufunktsioonid M09 kaudu Suvand 
0–500 Pa sissetõmme 4 
0–500 Pa väljapuhe 5 

  
0–300 Pa sissetõmme 6 
0–300 Pa väljapuhe 7 

 
Soovitud rõhu seadepunkti eelseadistatud väärtust 

saab muuta parameetrite M02-11 (sissetõmbeõhk) 

ja/või M02-12 (väljapuhkeõhk) kaudu. 

 
Ühe anduri (M04-11) korral 

Kui on paigaldatud ainult üks rõhuandur, tuleb 

parameetri M04-11 kaudu seadistada ka õhusuhte 

tegur. 

 

6.8 Teise seadepunkti lüliti (M02, M05 

suvand 25) 

Teise seadepunkti lüliti korral tuleb lülitile parameetri 

M05 kaudu omistada funktsioon „Teise seadepunkti 

valimine”. Kontrollige, millise digitaalsisendiga on lüliti 

ühendatud ja valige sellele sisendile/lülitile suvand 25. 

 
Juhtimine püsirõhuga (M02-13, M02-14) Kui 

seadme ventileerimisseadeid juhitakse ühe või mitme 

rõhuanduriga, võib teise seadepunkti soovitud 

eelseadeid muuta parameetri M02-13 

(sissetõmbeõhk) ja/või M02-14 (väljapuhkeõhk) 

kaudu. 

 
Juhtimine anduritega (0–10 V) (M02-17, M02-18) 

Kui seadme ventileerimisseadeid juhitakse ühe või 

enama anduriga, võib teise seadepunkti soovitud 

eelseadeid muuta parameetri M02-17 (sissetõmbeõhk) 

ja/või M02-14 (väljapuhkeõhk) kaudu. 
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6.9 Suveõhtu ventilatsioonirežiim (M02-09, 

M05 suvand 21, M06 suvand 10) 

Suveõhtu ventilatsioonirežiimi lüliti korral tuleb lülitile 

parameetri M05 kaudu omistada funktsioon „Luba 

suveõhtu ventilatsioonirežiim”. Kontrollige, millise 

digitaalsisendiga on lüliti ühendatud ja valige sellele 

sisendile/lülitile suvand 21. 

 
Ventileerimiskiirus (M02-09) 

Seade on eelseadistatud ühele ventileerimise 

standardkiirusele. Ventileerimiskiirust saab parameetri 

M2-09 kaudu seada mistahes muule 

ventileerimiskiirusele. 

 
Indikaator (M06 suvand 10) 

Suveõhtu ventilatsioonirežiimi aktiivsusindikaatori (nt 

märgutule) korral tuleb indikaatorile parameetri M06 

kaudu omistada funktsioon „Suveõhtu 

ventilatsioonirežiim aktiivne”. Leidke, millise releega on 

indikaator ühendatud, ja valige sellele 

releele/indikaatorile suvand 10. 

 

Kui suveõhtu ventilatsioonirežiim on aktiivne, on 

möödavool alati avatud. 

 

6.10 Modbus (M80) 

Seadme ühendamiseks hoone haldamissüsteemiga 

on seade varustatud liitmikuga MODbusile. 

Digitaalsisendite seadete ja ventileerimiskiiruse 

muutmiseks kasutab MODbus menüüd M30. Seadme 

MODbus protokolli küsige Zehnderilt. Menüüs M80 

tuleb esmalt programmeerida MODbus andmete 

edastuskiiruse ja paarsuse seaded. 

 

6.11 Funktsioonide käsitsi väljalülitamine 
(M05) 

Kui on paigaldatud lüliti funktsiooni välja lülitamiseks 

käsitsi, tuleb sellele lülitile parameetri M05 kaudu 

omistada õige funktsioon „Luba”. Kontrollige, milline 

funktsioon peab lülitil olema, millise digitaalsisendiga on 

lüliti ühendatud, ja valige sellele sisendile/lülitile õige 

suvand. 

 
Funktsioonide lubamine M05 
kaudu 

Suvand 
Sissetõmbeventilaato
ri lubamine 

14 
Väljapuhkeventilaator
i lubamine 

15 
Järelsoojendi 
lubamine 

16 
Järeljahuti lubamine 17 
ComfoAir XL 
lubamine 

19 
Soojendus-

/jahutusrežiim 

(jahutusrežiim = 

suletud); 

22 

Kella lubamine 26 
 

Lubatud ventileerimisfunktsiooni kasutamisel 

tasakaalustatud ventileerimisfunktsioon 

tühistatakse. 

Ventilaatori indikaator (M06 suvand 8) 

Suveõhtu ventilatsioonirežiimi aktiivsusindikaatori (nt 

märgutule) korral tuleb indikaatorile parameetri M06 

kaudu omistada funktsioon „ComfoAir XL aktiivne”. 

Leidke, millise releega on indikaator ühendatud, ja 

valige sellele releele/indikaatorile suvand 8. 

Indikaator. 
 

6.12 Rikke lähtestamise nupp (M05 suvand 

23, M06) 

Kui on paigaldatud seadme rikete lähtestamise lüliti, 

tuleb lülitile omistada parameetri M05 kaudu funktsioon 

„Lähtesta kõik rikked”. Leidke millise digitaalsisendiga 

on lüliti ühendatud ja valige sellele 

digitaalsisendile/lülitile suvand 23. 

 

6.13 Rikkelüliti (M05 suvand 18, M06) Kui üldtõrke 

tuvastamiseks on seadmele paigaldatud rikkelüliti, tuleb 

sellele lülitile parameetri M05 kaudu omistada 

funktsioon „Rike”. Leidke millise digitaalsisendiga on 

rikkelüliti ühendatud ja valige sellele 

digitaalsisendile/lülitile suvand 18. 

 

Kasutatav rikkelüliti peab olema katkestuslüliti. 

 
Indikaator (M06 suvand 1) 

Kui seadme rikkelüliti on aktiveeritud, kuvatakse 

peajuhtplaadi kuvaril tõrkekood E34. 

Kui seadmele on paigaldatud rikkelüliti aktiveerimise 

indikaator (nt märgutuli), tuleb indikaatorile parameetri 

M06 kaudu omistada funktsioon „Häire”. Leidke millise 

releega on indikaator ühendatud ja valige sellele 

releele/indikaatorile suvand 1. 

 

6.14 Tulekahjulüliti (M02, M05 suvand 20/24) 

Kui seadmele on paigaldatud tulekahjulüliti 

lülitumaks tulekahju reageeringule/stsenaariumile, 

tuleb tulekahjulülitile omistada parameetri M05 

kaudu funktsioon „Tulekahjulüliti”. Leidke millise 

digitaalsisendiga on tulekahjulüliti ühendatud ja 

valige sellele digitaalsisendile/lülitile suvand 20. 

 
Teisese reageeringu lüliti (M05 suvand 24) Kui 

seadmele on paigaldatud lüliti üleminekuks 

alternatiivsele tulekahju reageeringule/stsenaariumile, 

tuleb lülitile omistada parameetri M05 kaudu funktsioon 

„Luba tulekahju tühistamine”. Leidke millise 

digitaalsisendiga on lüliti ühendatud ja valige sellele 

digitaalsisendile/lülitile suvand 24. 

 
Tulekahjule reageerimise stsenaariumid (M02 
suvand 19-22) 

Seadet saab programmeerida kahele 

tulekahjureageeringule/-stsenaariumile. Soovitud 

standardreageeringut võib 

programmeerida parameetrite M02-19 (sissetõmbeõhk) 

ja M02-20 (väljapuhkeõhk) kaudu. Soovitud 

alternatiivse reageeringu saab programmeerida 

parameetrite M02-21 (sissetõmbeõhk) ja M02-22 

(väljapuhkeõhk) kaudu. 
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 Kui soovitakse alternatiivset reageeringut, tuleb 

alati seadistada mõlemad parameetrid. Isegi siis, 

kui ainult sissetõmme või ainult väljapuhe 

peavad reageerima standardsest erinevalt. 

 
Kui tulekahjulüliti on lubatud, avaneb möödavool 

automaatselt kõigi tulekahjule reageerimise 

stsenaariumite korral. 

 

6.15 Määrdunud filtri häire (M70, M06) 

Osutamaks vajadusele vahetada filtreid, on seade 

varustatud kahe määrdunud filtri häirega: 

◆ üks väljapuhkefiltri jaoks (E44); 

◆ teine sissetõmbefiltri jaoks (E45). 

Need määrdunud filtri häired on eelseadistatud ja neid 

saab soovi korral muuta parameetri M70 kaudu. 

Määrdunud filtri kaitse (M70-13) 

Kui filtrit õigeaegselt ei vahetata, võib see seadme üle 

koormata ja seadet kahjustada. Seadme kaitsmiseks 

kahjustuste eest, on suurim lubatud rõhulang filtris 

seatud parameetriga M70-13. Kui seade jõuab 

eelseatud tasemele, siis lülitatakse rõhu 

vähendamiseks vastav ventilaator välja ja kuvatakse 

täiendav tõrketeade (E47/E48). Kui seatud 

maksimaalne rõhk ületab rõhuandurite 

mõõtevahemikku (> 300 Pa või > 500 Pa), siis 

filtrikaitse sisse ei lülitu. 

 
Indikaator (M06 suvand 12) 

Kui seadmele on paigaldatud määrdunud filtri 

aktiveerimise indikaator (nt märgutuli), tuleb 

indikaatorile parameetri M06 kaudu omistada 

funktsioon „Filtri häire aktiivne”. Leidke, millise releega 

on indikaator ühendatud, ja valige sellele 

releele/indikaatorile suvand 12. 

 

6.16 Sissetõmbeõhu välise 

temperatuuri andur 
Kui sissetõmbeõhu välise temperatuuri andur on 

olemas, tuleb sellele omistada parameetri M50 kaudu 

funktsioon „Nõustu NTC5 funktsiooniga”. Kontrollige, 

millise temperatuurisisendiga on temperatuuriandur 

ühendatud ja valige selle digitaalsisendi suvandiks 2. 

 

6.17 Patarei (M06, M07) 

Patarei pump (M06). 

Kui patareid juhitakse pumbaga, tuleb sellele 

patareipumbale omistada parameetri M06 kaudu 

soovitud funktsioon „Pump”. Kontrollige juhitava 

patarei tüüpi ja leidke millise toiterelee väljundiga on 

patareipump ühendatud ning valige 

sellele toiterelee väljundile soovitud funktsioon „Pump”. 

 
 

 
Seade arvutab keskmise rõhu üle etteantud 

ajavahemiku (M70-12). 

Kui keskmine rõhk jääb alla seatud taset „Häire sees“, 

määrdunud filtri häire ei käivitu. 

Niipea kui keskmine rõhk tõuseb kõrgemale seatud 

tasemest „Häire sees“, lülitub määrdunud filtri häire 

sisse. 

Seni, kuni keskmine rõhk püsib kõrgemal tasemest 

„Häire väljas“, määrdunud filtri häire seadme 

lähtestamisel välja ei lülitu. 

 
„Häire sees“ algus- ja lõpp-punktid on seatud 

parameetri M70 kaudu. „Häire väljas“ tase on 

seatud mõne protsendi võrra madalamale 

tasemest „Häire sees“. See protsent („hüsterees”) 

on seatud parameetri M70-09 kaudu. 

 
 
 
 

 
Patarei ventiil (M07) 

Kui patareid juhitakse ventiiliga, tuleb sellele ventiilile 

omistada parameetri M07 kaudu soovitud funktsioon 

„Ventiil”. Kontrollige juhitava patarei tüüpi ja leidke, 

millise analoogväljundiga on ventiil ühendatud, ja 

valige sellele analoogväljundile soovitud funktsioon 

„Ventiil“. 

Funktsioon Parameeter 
Sissetõmbeõhu hulk (m3/h) punkt 1 M70-01 
Sissetõmbeõhu rõhk (Pa) punkt 1 M70-02 
Sissetõmbeõhu hulk (m3/h) punkt 2 M70-03 
Sissetõmbeõhu rõhk (Pa) punkt 2 M70-04 

  
Väljapuhkeõhu hulk (m3/h) punkt 1 M70-05 
Väljapuhkeõhu rõhk (Pa) punkt 1 M70-06 
Väljapuhkeõhu hulk (m3/h) punkt 2 M70-07 
Väljapuhkeõhu rõhk (Pa) punkt 2 M70-08 

  
Hüstereesi ulatuse laius (%) M70-09 
Rõhk mõõtmise ajal M70-12 
Filtri maksimaalne rõhk M70-13 

 

Pumbafunktsioonid M06 kaudu Suvand 
Järelsoojendi pump 5 
Järeljahuti pump 6 
Järeljahuti/soojendi pump 9 
Eelsoojendi ODA (= sissetõmme) pump 11 
Eelsoojendi ETA (= eemaldus) pump 13 

 

 
 

Häire sees 

 
Hüsterees (%) 

Häire väljas 

Ventiilifunktsioonid M07 Suvand 
Järelsoojendi ventiil 4 
Järeljahuti ventiil 5 
Järeljahuti/soojendi ventiil 6 
Eelsoojendi ODA (= sissetõmme) ventiil 8 
Eelsoojendi ETA (= eemaldus) ventiil 9 
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0 °C 

2 °C 

Ohulüliti aeg (M10-27) 

Kui seade on varustatud nii soojendus- kui ka 

jahutuspatareiga, tuleb seada parameetri M10-27 kaudu 

soojendus- ja jahutuspatareide lülitumise vaheline 

minimaalne ajavahemik, et soojendi ja jahuti ei lülituks 

üksteise järel liiga kiiresti sisse. 

 
Patarei tõrge (M10-28) 

Patarei töö kontrollimiseks kontrollib seade 

temperatuuri enne ja pärast jahutit ja järelsoojendit. 

Minimaalset lubatud temperatuuride vahet enne ja 

pärast patareid saab seada parameetri M10-28 kaudu. 

Mida suuremaks on seatud temperatuuride vahe, seda 

suurem on rikke risk. (Lubatud vahe on sageli 4 °C.) 

Kui temperatuur ei lange piisavalt kiiresti, kuvab seade 

tõrketeate E38. Kui temperatuur ei tõuse piisavalt 

kiiresti, kuvab seade tõrketeate E39. 

 

6.18 Temperatuuri reguleerimine (M10) 

Mugavustemperatuur (M10-01 suvand 0, M10-99) 

 

Kui patareisid ei ole seadmesse paigaldatud, on 

soovitatav kasutada juhtimist 

mugavustemperatuuriga. 

 
Kui ruumi temperatuuri tuleb juhtida ühe soovitud 

eelseatud temperatuuriga (mugavustemperatuuriga), 

tuleb valida parameetri M10-01 kaudu 

suvand 0 „Mugavustemperatuur”. Soovitud 

mugavustemperatuur on eelseatud ja seda saab 

muuta parameetri M10-99 kaudu. Parim valik on 

 

 
 

 

 Veenduge, et soojendamise ja jahutamise 

temperatuurigraafikud ei lange kokku ega kattu. 

 
Temperatuurigraafiku seadistamise näide 

Sissetõmbeõhu temperatuur (T2) 
 

 
M10-07 22 °C 

seada mugavustemperatuur võrdseks ruumi 

termostaadi temperatuuriga (keskküttesüsteemi 

korral). 

21 °C 

M10-05 2 

 
M10-03 18 °C 

Soojendamine 

Võimalusel kasutab seade soovitud 

sissetõmbetemperaatuuri saavutamiseks paigaldatud 

möödavoolu. Kui välisõhu temperatuur langeb liiga 

madalale, keelab seade möödavoolu kasutamise 

mugavusjuhtimiseks. 

M10-12 18 

°C M10-14 

16 °C 
 

14 °C 

M10-16 1 

Jahutamine  
 
 
 

 
Välisõhu temperatuur 

(T1) 

M10-06 M10-04 M10-02 M10-11 M10-13 M10-15 

See temperatuur on eelseatud ja seda saab soovi 
korral muuta parameetri M11-07 kaudu. 

12 °C 14 °C 18 °C 20 °C 25 °C 

13

 27,
5 

30 °C 

 

Temperatuurigraafik (M10-01 suvand 1, M10) 

 
Kui seadmesse on paigaldatud patarei, on 

soovitatav kasutada temperatuuri juhtimist 

temperatuurigraafikuga. 

 
Kui sissetõmbetemperatuuri juhitakse 

välistemperatuuriga, tuleb parameetri M10 kaudu 

valida suvand 1 „Välistemperatuuri graafik”. 

Temperatuurigraafiku soovitud temperatuuri väärtusi 

saab seadistada parameetri M10 kaudu. 

Soojendamise temperatuurigraafikul ja jahutamise 

temperatuurigraafikul on kummalgi 3 seadepunkti. 

Kui temperatuurid on seatud nii, nagu on näidatud 

joonisel, püüab seade saavutada sissetõmbeõhu 

temperatuuri 21 ˚C, kui välisõhu temperatuur on 13 ˚C 

ja sissetõmbeõhu temperatuuri 14 ˚C, 

kui välisõhu temperatuur on 27,5 ˚C. 
 

Sissetõmbeõhu temperatuuri maksimaalne 

soojendamine (M10-25) 

Juhtimisprotsess ei peatu ülemise soojenduspunkti 

välisõhu seatud temperatuuril. Madalamate 

välistemperatuuride korral võib juhtimisgraafikut 

ekstrapoleerida sama nurga all, mis on graafiku joonel 

keskmise seatud soojenduspunkti ja ülemise seatud 

soojenduspunkti vahel. Seade siiski ei soojenda 

sissetõmbeõhku üle parameetriga M10-25 seatud 

temperatuuri. 

Funktsioon Parameeter 
Sissetõmbe temperatuur 

Alumine soojenduspunkt 
M10-03 

Välistemperatuur  

Keskmine soojenduspunkt 
M10-04 

Sissetõmbe temperatuur  

Keskmine soojenduspunkt 
M10-05 

Välistemperatuur  

Ülemine soojenduspunkt 
M10-06 

Sissetõmbe temperatuur  

Ülemine soojenduspunkt 
M10-07 

 
Funktsioon Parameeter 
Minimaalne 
sissetõmbetemperatuur 

M10-24 

Maksimaalne sissetõmbetemperatuur M10-25 

  
Välistemperatuur  

Alumine jahutuspunkt 
M10-11 

Sissetõmbe temperatuur  

Alumine jahutuspunkt 
M10-12 

Välistemperatuur  

Keskmine jahutuspunkt 
M10-13 

Sissetõmbe temperatuur 

Keskmine jahutuspunkt 
M10-14 

Välistemperatuur  

Ülemine jahutuspunkt 
M10-15 

Sissetõmbe temperatuur  

Ülemine jahutuspunkt 
M10-16 

 

Funktsioon Parameeter 
Välistemperatuur 

Alumine soojenduspunkt 
M10-02 
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Sissetõmbeõhu temperatuuri jahutamise miinimum 

(M10-16) Juhtimisprotsess ei peatu jahutuspunkti 

välisõhu ülemisel seatud temperatuuril. Kui 

välistemperatuur on kõrgem, püüab seade 

jahutada sissetõmbeõhku vastavalt soovitud 

temperatuurile, mis on seatud parameetriga M10-

16. 

 
Sissetõmbeõhu minimaalne temperatuur (M10-

24 ja M10-29) 

Seadmel on eelseatud sissetõmbeõhu minimaalne 

temperatuur. Sissetõmbeõhu eelseatud minimaalset 

temperatuuri saab muuta parameetriga M10-24. 

Seade püüab hoida sissetõmbeõhu temperatuuri 

kõrgemal seatud väärtusest. 

 
Kui sissetõmbeõhu temperatuur langeb liiga madalale, 

aktiveerib seade tõrketeate E46 ja lülitab 

sissetõmbeventilaatori välja vähemalt pooleks tunniks. 

Minimaalne temperatuur, mille korral aktiveeritakse 

tõrketeade, on eelseatud ja seda saab muuta 

parameetriga M10-29. 

 

6.19 Külmumiskaitse 
Ainult ComfoAir XL: muutuv 

külmumismöödavool (M11) 

ComfoAir XL on varustatud külmumiskaitsega, mis 

kasutab paigaldatud muutuvat möödavoolu. See 

külmumiskaitse on eelseadistatud ja seda saab 

soovi korral muuta parameetri M11 kaudu. 

 
Funktsioon Parameeter 
Väljapuhkeõhu temperatuuri seadepunkt (T4) M11-02 
minimaalne sissetõmbetemperatuur enne 

soojendit/ümberlülituspatareid (T2) 
M11-05 

minimaalne sissetõmbetemperatuur pärast 

soojendit/ümberlülituspatareid (T5) 
M11-06 

Külmumiskaitse, kui T1 < minimaalne 

välistemperatuur (T1) 
M11-07 

 
Möödavool toimib külmumiskaitsena 

kui välistemperatuur langeb alla parameetriga M11-

07 seatud temperatuuri. Kui välistemperatuur on 

kõrgem parameetriga M11-07 seatud 

temperatuurist, toimib möödavool tavalise 

vabajahutamise mugavusjuhitava möödavooluna. 

 

ComfoAir XL A on eelseadistatud 

tasakaalustatud ventileerimisele. 

Plaatsoojusvaheti (M12) 

Seadmed on varustatud plaatsoojusvaheti 

külmumiskaitsega. See külmumiskaitse on 

eelseadistatud ja seda saab soovi korral muuta 

parameetri M12 kaudu. Kui külmumiskaitse on 

aktiveeritud, kuvab seade tõrketeate E43 ja vähendab 

jõudlust või lülitab välja sissetõmbeventilaatori. 

 
Kui väljapuhketemperatuur langeb alla parameetriga 

M12-02 seatud temperatuuri, aeglustab 

sissetõmbeventilaator tööd. Kui väljapuhketemperatuur 

langeb alla parameetriga M12-03 seatud temperatuuri, 

lülitub sissetõmbeventilaator välja. 

 
Eelsoojendi (M13) 

Eelsoojendit saab kasutada külmumiskaitsena. See 

külmumiskaitse on eelseadistatud ja seda saab 

soovi korral muuta parameetri M13 kaudu. 

 
Funktsioon Parameeter 
Seadepunkti temperatuur (T1) sissetõmbele 

paigaldatud eelsoojendile 
M13-02 

Seadepunkti temperatuur (T4) väljapuhkele 

paigaldatud eelsoojendile 
M13-06 

Väljapuhkele paigaldatud eelsoojendi 

külmumiskaitse rakendumise viivitusaeg 
M13-07 

 
Soojendi/ümberlülituspatarei (M50) 

Soojendi/ümberlülituspatarei külmumise vältimiseks 

lülitatakse liiga madala välisõhu temperatuuri korral 

soojendi/ümberlülituspatarei sisse. See külmumiskaitse 

on eelseadistatud ja seda saab soovi korral muuta 

parameetri M50 kaudu. Temperatuur, 

mille korral lülitub sisse soojenduse minimaalne tase, 

on seatud parameetri M50-04 kaudu. 

Soojendi/ümberlülituspatarei minimaalne juhtsignaal 

(protsentides) seatakse parameetriga M50-05. 

 

6.20 Algseaded 
Õhu k-väärtus 

Kõik seadmed on varustatud õhu koguse juhtimiseks 

PI-kontrolleritega. k-väärtus on määratud paigaldatud 

riistvaraga. Ärge kunagi muutke k-väärtuse seadeid. 

 
Külmumistermostaat soojendil (M05) 

Soojendi on varustatud külmumistermostaadiga. 

Külmumistermostaadi digitaalsisendi seaded on 

määratud paigaldatud külmumistermostaadi tüübiga. 

Ärge kunagi muutke külmumistermostaadi 

digitaalsisendi seadeid. 

 
Ventilaatorid (M05, M07, M08) 

Kõik seadmed on varustatud ventilaatoritega. 

Ventilaatorite digitaalsisendite, analoogväljundite ja 

sideportide seaded on määratud paigaldatud 

ventilaatorite tüübiga. 

Ärge kunagi muutke ventilaatorite digitaalsisendite, 

analoogväljundite ja sideportide seadeid. 
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Möödavool (M06, M07, M11-01) 

Kõik seadmed on varustatud möödavooluga. 

Möödavoolurelee, analoogväljundi ja asendi seaded 

on määratud paigaldatud möödavoolu tüübiga. 

Ärge kunagi muutke möödavoolu relee, analoogväljundi 

ja asendi seadeid. 

 
Soojusvaheti (M12-01) 

Kõik seadmed on varustatud soojusvahetiga. 

Soojusvaheti seaded on määratud paigaldatud 

soojusvaheti tüübiga. Ärge kunagi muutke soojusvaheti 

seadeid. 

 
Klapp (M06) 

Mõned seadmed on varustatud ühe või kahe klapiga. 

Nende klappide releeseaded on määratud paigaldatud 

klappide tüübiga. Ärge kunagi muutke klappide 

releeseadeid. 

Patarei (M50) 

Mõned soojendi-/ümberlülituspatareid on varustatud 

külmumiskaitsega. Külmumiskaitse (temperatuuri) 

digitaalsisendi seaded on määratud paigaldatud 

külmumiskaitse tüübiga. Ärge kunagi muutke 

külmumiskaitse (temperatuuri) digitaalsisendi seadeid. 

 
Eelsoojendi (M13) 

Paigaldatud eelsoojendi asukoht on määratud aktiveeritud 

asukohaseadetega. Ärge kunagi muutke eelsoojendi 

asukohaseadeid. 

 
 
 

 

6.21 Parameetrid 

 
M1 – Juhtseadmed 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M01-01 Temperatuur NTC1 

(ODA – välisõhu temperatuur) 
°C 

M01-02 Temperatuur NTC2 

(SUP – sissetõmbeõhu temperatuur pärast soojusvahetit) 
°C 

M01-03 Temperatuur NTC3 

(ETA – eemaldusõhu temperatuur) 
°C 

M01-04 Temperatuur NTC4 

(EHA – väljapuhkeõhu temperatuur) 
°C 

M01-05 Temperatuur NTC5 

(– sissetõmbeõhu temperatuur pärast soojendit/jahutit) 
°C 

M01-06 Temperatuur NTC6 

(– temperatuuri varuandur peajuhtplaadil). 
°C 

M01-07 Temperatuur NTC7 

(– temperatuuri varuandur konnektori juhtplaadil). 
°C 

M01-08 Vajalik sissetõmbeõhk m3/h 
M01-09 Vajalik väljapuhkeõhk m3/h 
M01-10 Tegelik sissetõmbeõhk. m3/h 
M01-11 Tegelik väljapuhkeõhk m3/h 
M01-12 Sissetõmbeventilaatori juhtimine % 
M01-13 Väljapuhkeventilaatori juhtimine % 
M01-14 Sissetõmbeotsiku rõhk Pa 
M01-15 Väljapuhkeotsiku rõhk Pa 
M01-16 Sissetõmbefiltri rõhk Pa 
M01-17 Väljapuhkefiltri rõhk Pa 
M01-18 Vajalik ventilatsioon % 
M01-19 pole rakendatav % 
M01-20 pole rakendatav % 
M01-21 Tegelik möödavoolu olek % 
M01-22 Tegelik eelsoojendi juhtimine ODA (– sissetõmbeõhk) % 
M01-23 Tegelik eelsoojendi juhtimine ETA (– eemaldusõhk) % 

 

Puuduvad temperatuuriandurid kuvavad vaikeväärtust –30 °C. 
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M2 – Ventilatsioon 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M02-01 Sissetõmbeõhk 1 m3/h 
M02-02 Sissetõmbeõhk 2 m3/h 
M02-03 Sissetõmbeõhk 3 m3/h 
M02-04 Sissetõmbeõhk 4 m3/h 
M02-05 Väljapuhkeõhk 1 m3/h 
M02-06 Väljapuhkeõhk 2 m3/h 
M02-07 Väljapuhkeõhk 3 m3/h 
M02-08 Väljapuhkeõhk 4 m3/h 
M02-09 Suveõhtu ventilatsioonirežiimi kiirus (1-2-3-4) pole rakendatav 
M02-10 Vooluhulga reguleerimine 

0: sisemine püsivool 

1: positiivne püsirõhk  

2: negatiivne püsirõhk  

3: 0...10 V positiivne 

4: 0...10 V negatiivne 

pole rakendatav 

M02-11 1. seadepunkt: sissetõmbeõhu püsirõhk (Pa) Pa 
M02-12 1. seadepunkt: väljapuhkeõhu püsirõhk (Pa) Pa 
M02-13 2. seadepunkt: sissetõmbeõhu püsirõhk (Pa) Pa 
M02-14 2. seadepunkt: väljapuhkeõhu püsirõhk (Pa) Pa 
M02-15 1. seadepunkt: 0...10 V sissetõmbeõhk V 
M02-16 1. seadepunkt: 0...10 V väljapuhkeõhk V 
M02-17 2. seadepunkt: 0...10 V sissetõmbeõhk V 
M02-18 2. seadepunkt: 0...10 V väljapuhkeõhk V 
M02-19 Tulekahju sissetõmbeõhk, 0 või 100% % 
M02-20 Tulekahju väljapuhkeõhk, 0 või 100% % 
M02-21 Tulekahju tühistamine; sissetõmbeõhk, 0 või 100% % 
M02-22 Tulekahju tühistamine; väljapuhkeõhk, 0 või 100% % 

 

Omistamata väärtusega parameetrid kuvavad 0. 

 
M3 – Pole rakendatav 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M03-01 pole rakendatav % 
M03-02 pole rakendatav % 
M03-03 pole rakendatav h 

 

M4 – Ventileerimisseaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M04-01 Sissetõmbeõhu P-tsoon m3/h 
M04-02 Sissetõmbeõhu I-aeg s 
M04-03 Väljapuhkeõhu P-tsoon m3/h 
M04-04 Väljapuhkeõhu I-aeg s 
M04-05 Sissetõmbeõhu k-väärtus rõhuotsik 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M04-06 Väljapuhkeõhu k-väärtus rõhuotsik 
 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M04-07 Maksimaalne sissetõmbeõhk 
 

Ärge kunagi seadke tehaseseadetest suuremaks 

m3/h 

M04-08 Maksimaalne väljapuhkeõhk 
 

Ärge kunagi seadke tehaseseadetest suuremaks 

m3/h 

M04-09 Pa (Püsirõhk) I-aeg s 
M04-10 0...10 V I-aeg s 
M04-11 Väljapuhke-/sissetõmbeõhu tegur 

 

Ei ole aktiveeritud suvandi 0 korral: sisemine püsivool on valitud M2-10 

kaudu. Kasutada, kui on olemas ainult üks andur. 

% 
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M5 – Digitaalsisendi seaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M05-01 Sisend 11 (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M05-02 Sisend 21 (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M05-03 Sisend 31 (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M05-04 Sisend 41 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-05 Sisend 51 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-06 Sisend 61 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-07 Sisend 71 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-08 Sisend 81 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-09 Sisend 91 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-11 Tegelik sisend 1 (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M05-12 Tegelik sisend 2 (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M05-13 Tegelik sisend 3 (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M05-14 Tegelik sisend 4 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-15 Tegelik sisend 5 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-16 Tegelik sisend 6 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-17 Tegelik sisend 7 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-18 Tegelik sisend 8 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M05-19 Tegelik sisend 9 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 

 

1 Digitaalsisendeid saab seadistada järgmiselt. ◆ 9: n/a ◆ 19: ComfoAir XL lubamine 
◆ 0: funktsiooni ei ole ◆ 10: pole rakendatav ◆ 20: tulekahjulüliti (tavaliselt suletud) 
◆ 1: ventileerimiskiirus 1 ◆ 11: külmumiskaitse (tavaliselt suletud) ◆ 21: suveõhtu ventilatsioonirežiimi lubamine 
◆ 2: ventileerimiskiirus 2 ◆ 12: külmumiskaitse (tavaliselt avatud) ◆ 22: soojendus-/jahutusrežiim (jahutusrežiim = 

suletud) 
◆ 3: ventileerimiskiirus 3 ◆ 13: pole rakendatav ◆ 23: lähtesta kõik tõrked (lähtesta = suletud) 
◆ 4: ventileerimiskiirus 4 ◆ 14: sissetõmbeventilaatori lubamine ◆ 24: tulekahju tühistamise lubamine 
◆ 5: sissetõmbeventilaatori rike (tavaliselt 

suletud) 
◆ 15: väljapuhkeventilaatori lubamine ◆ 25: teise seadepunkti valik (Ei ole aktiivne 

suvandi 0 korral: valitud on sisemine püsivool 
M2-10 korral.) ◆ 6: sissetõmbeventilaatori rike (tavaliselt 

avatud); 
◆ 16: järelsoojendi lubamine; 

◆ 7: väljapuhkeventilaatori rike (tavaliselt 
suletud) 

◆ 17: järeljahuti lubamine ◆ 26: kella lubamine  
◆ 8: väljapuhkeventilaatori rike (tavaliselt 

avatud) 
◆ 18: tõrge (tavaliselt suletud)   

 

M6 – Relee seaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M06-01 Toiterelee 12  (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M06-02 Toiterelee 22  (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M06-03 Toiterelee 32 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-04 Toiterelee 42 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-05 Potentsiaalivaba relee 52 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-06 Potentsiaalivaba relee 62 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-07 Potentsiaalivaba relee 72 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-08 Potentsiaalivaba relee 82 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-11 Toiterelee 13 juhtimine (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M06-12 Toiterelee 23 juhtimine (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M06-13 Toiterelee 33 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-14 Toiterelee 43 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-15 Potentsiaalivaba relee 53 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-16 Potentsiaalivaba relee 63 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-17 Potentsiaalivaba relee 73 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M06-18 Potentsiaalivaba relee 83 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
2 Releesid saab seadistada järgmiselt: ♦ 4: möödavooluventiil ♦ 9: järeljahuti/soojendi pump 

◆ 0: funktsiooni ei ole ♦ 5: järelsoojendi pump ♦ 10: suveõhtu ventilatsioonirežiim aktiivne 

◆ 1: häire (tavaliselt avatud) ♦ 6: järeljahuti pump ♦ 11: eelsoojendi ODA pump (= sissetõmbeõhk) 

◆ 2: sissetõmbeklappide ventiil ♦ 7: sifooni soojendamine ♦ 12: filtrihäire aktiivne 

◆ 3: väljapuhkeklappide ventiil ♦ 8: ComfoAir XL aktiivne ♦ 13: eelsoojendi ETA pump (= eemaldusõhk) 
 
 

3 Releede olek võib olla järgmine. 0: väljas 

1: sees 
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M7 – Analoogväljundi seaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M07-01 Analoogväljund 14 (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M07-02 Analoogväljund 24 (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M07-03 Analoogväljund 34 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M07-04 Analoogväljund 44 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M07-05 Analoogväljund 54 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M07-11 Analoogväljundi 1 juhtimine (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M07-12 Analoogväljundi 2 juhtimine (peajuhtplaat) pole rakendatav 
M07-13 Analoogväljundi 3 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M07-14 Analoogväljundi 4 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M07-15 Analoogväljundi 5 juhtimine (I/O juhtplaat) pole rakendatav 

4 Analoogväljundeid saab seadistada 

järgmiselt. 
◆ 3: pole rakendatav  ♦ 7: muutuva möödavoolu ventiil 

◆ 0: funktsiooni ei ole ♦ 4: järelsoojendi ventiil ♦ 8: eelsoojendi ODA (= sissetõmbeõhk) ventiil 

◆ 1: sissetõmbeventilaator ♦ 5: järeljahuti ventiil ♦ 9: eelsoojendi ETA (= eemaldusõhk) ventiil 

◆ 2: väljapuhkeventilaator ♦ 6: järeljahuti/soojendi ventiil 
 
 

M8 – Sideseaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M08-01 Sideport 15 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M08-02 Sideport 25 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M08-03 Sideport 35 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M08-04 Sideport 45 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M08-05 Sideport 55 

Mitte muuta. 

 

M80-11 Sideport 1 juhtimine % 
M80-12 Sideport 2 juhtimine % 
M80-13 Sideport 3 juhtimine % 
M80-14 Sideport 4 juhtimine % 
M80-15 Sideport 5 juhtimine % 

 
 
 
 
 

M9 – Analoogsisendi seaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M09-01 Analoogsisend 16 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M09-02 Analoogsisend 26 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M09-03 Analoogsisend 36 (I/O juhtplaat) pole rakendatav 
M09-11 Analoogsisendi 1 lugemine (I/O juhtplaat) % 
M09-12 Analoogsisendi 2 lugemine (I/O juhtplaat) % 
M09-13 Analoogsisendi 3 lugemine (I/O juhtplaat) % 
6 Analoogsisendeid saab seadistada 
järgmiselt. 

◆ 3: proportsionaalne ventilatsioon ♦ 7: väljapuhkeõhu rõhk (0–300 Pa) 

◆ 0: funktsiooni ei ole ♦ 4: Sissetõmbeõhu rõhk (0–500 Pa); ♦ 8: sissetõmbeõhu 0...10 V sisend 

◆ 1: funktsiooni ei ole ♦ 5: väljapuhkeõhu rõhk (0–500 Pa) ♦ 9: väljapuhkeõhu 0...10 V sisend 

◆ 2: funktsiooni ei ole ♦ 6: sissetõmbeõhu rõhk (0–300 Pa) 

5Sideporte saab seadistada järgmiselt. ◆ 2: väljapuhkeventilaator (EBM-siin) ◆ 4: väljapuhkeventilaator (EBM Modbus) 
◆ 0: funktsiooni ei ole ◆ 3: väljapuhkeventilaator (EBM Modbus) ◆ 5: pole rakendatav 
◆ 1: sissetõmbeventilaator (EBM Modbus)   
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M10 – Temperatuuri reguleerimine 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M10-01 Juhtrežiim sissetõmbetemp. 

◆ 0: mugavustemperatuur (T5 juhitakse (mugavustemperatuur-T3) kaudu) 

◆ 1: välisõhu temperatuuri graafik (T5 juhitakse parameetritega M10-02...16) 

- 

M10-02 TH (alumine) välisõhu temp, välisõhu temp alumine punkt, soojendus °C 
M10-03 TH (alumine) sissetõmbeõhu temp, sissetõmbeõhu temp alumine punkt, soojendus °C 
M10-04 TH (keskmine) välisõhu temp, välisõhu temp keskmine punkt, soojendus °C 
M10-05 TH (keskmine) sissetõmbeõhu temp, sissetõmbeõhu temp keskmine punkt, soojendus °C 
M10-06 TH (ülemine) välisõhu temp, välisõhu temp ülemine punkt, soojendus °C 
M10-07 TH (ülemine) sissetõmbeõhu temp, sissetõmbeõhu temp ülemine punkt, soojendus °C 
M10-11 TC(alumine) välisõhu temp., välisõhu temp. alumine punkt, jahutus °C 
M10-12 TC (alumine) sissetõmbeõhu temp, sissetõmbeõhu temp alumine punkt, jahutus °C 
M10-13 TC (keskmine) välisõhu temp, välisõhu temp keskmine punkt, jahutus °C 
M10-14 TC (keskmine) sissetõmbeõhu temp, sissetõmbeõhu temp keskmine punkt, jahutus °C 
M10-15 TC (ülemine) välisõhu temp, välisõhu temp ülemine punkt, jahutus °C 
M10-16 TC (ülemine) sissetõmbeõhu temp, sissetõmbeõhu temp ülemine punkt, jahutus °C 
M10-20 Soojendamise P-tsoon °C 
M10-21 Soojendamise I-aeg s 
M10-22 P-tsoon °C 
M10-23 Jahutamise I-aeg s 
M10-24 Minimaalne sissetõmbetemperatuur T2 °C 
M10-25 Maksimaalne sissetõmbetemperatuur T2 °C 
M10-26 Vajalik sissetõmbetemp temperatuurigraafikul (arvutatuna parameetritega M10-02...16 ja 

M10-25) 
°C 

M10-27 Minimaalne aeg Soojendamise->Jahutamise vahel min 
M10-28 ΔT soojendamise/jahutamise tõrge (vt tõrge E38/E39) 

◆ 0: ei ole aktiivne. 
°C 

M10-29 Minimaalne sissetõmbetemp (HÄIRE) °C 
M10-99 Mugavustemperatuur (toatemperatuur) °C 

 

M11 – Möödavoolu seaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M11-01 Möödavoolu asend 

◆ 0: väljapuhe 

◆ 1: väljapuhe, muutuv 

◆ 2: sissetõmme 

◆ 3: sissetõmme, muutuv 

◆ 4: sissetõmme, muutuv (külmumine) 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M11-02 Väljapuhkeõhu temperatuuri seadepunkt T4 (külmumine) °C 
M11-03 P-tsooni möödavool (külmumine) °C 
M11-04 I-aja möödavool (külmumine) s 
M11-05 Minimaalne sissetõmbetemp T2 (külmumine) °C 
M11-06 Minimaalne sissetõmbetemp T5 (külmumine) °C 
M11-07 Külmumiskaitse T1 < °C 

 

M12 – Soojusvaheti seaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M12-01 Soojusvaheti 

♦ 0: pole rakendatav 

◆ 1: jah 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M12-02 Külmumise seadepunkti algus (sissetõmbeõhu hulk hakkab vähenema) °C 
M12-03 Jõutud külmumise seadepunkti (sissetõmbeõhk on välja lülitatud) °C 
M12-04 Tasakaalustatud ventilatsioon (külmumine) 

♦ 0: ei 

◆ 1: jah 

pole rakendatav 
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M13 – Eelsoojendi külmumisseaded 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M13-01 Eelsoojendi ODA (= sissetõmbeõhk) olemas 

♦ 0: ei 

◆ 1: jah 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M13-02 Eelsoojendi ODA (= sissetõmbeõhk) temperatuur °C 
M13-03 Eelsoojendi ODA (= sissetõmbeõhk) P-tsoon °C 
M13-04 Eelsoojendi ODA (= sissetõmbeõhk) I-aeg s 
M13-05 Eelsoojendi ETA (= eemaldusõhk) olemas 

♦ 0: ei 

◆ 1: jah 

Mitte muuta. 

pole rakendatav 

M13-06 Eelsoojendi ETA (= eemaldusõhk) temperatuur °C 
M13-07 Eelsoojendi ETA (= eemaldusõhk) viivitus s 
M13-08 Eelsoojendi ETA (= eemaldusõhk) P-tsoon °C 
M13-09 Eelsoojendi ETA (= eemaldusõhk) I-aeg s 

 

M20 – Tõrked 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M20-01 Viimane lähtestamise tõrge (E numbri näitamine) pole rakendatav 
M20-02 Eelviimane lähtestamise tõrge pole rakendatav 
M20-03 3. viimase lähtestamise tõrge pole rakendatav 
M20-04 4. viimase lähtestamise tõrge pole rakendatav 
M20-05 5. viimase lähtestamise tõrge pole rakendatav 
M20-06 6. viimase lähtestamise tõrge pole rakendatav 
M20-98 Lähtestamise tegelik nurjumine 

♦ 0: ei 

◆ 1: jah (Jah lülitub automaatselt tagasi Ei-le) 

 

M20 ajalooloendis sisalduvad ainult lähtestamise nurjumised. 

pole rakendatav 

M20-99 Lähtestamise nurjumiste ajalugu 

♦ 0: ei 

◆ 1: jah (Jah lülitub automaatselt tagasi Ei-le) 

pole rakendatav 

 

M50 – Mitmesugust 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M50-01 Funktsioon T67 pole rakendatav 
M50-02 Funktsioon T77 pole rakendatav 
M50-03 Kas lüliti SAG 0-3CV on olemas? 

♦ 0: ei 

◆ 1: jah 

pole rakendatav 

M50-04 Külmumise seadepunkt T1 °C 
M50-05 Minimaalne soojendamine külmumisel T1 % 
M50-06 Sifooni soojendamise seadepunkt °C 

7 Varutemperatuurianduri võib 

seadistada järgmiselt. 
◆ 1: sifooni temperatuur ♦ 3: külmumiskaitse digitaalsisend, 

tavaliselt avatud 

◆ 0: funktsiooni ei ole ♦ 2: nõustu NTC5 funktsiooniga ♦ 4: külmumiskaitse digitaalsisend, 

tavaliselt suletud 
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M60 – Kell 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M60-01 Reaalaeg min 
M60-02 Tegelik kuupäev pp-kk-aaaa 
M60-03 Ventilatsiooni kiirus, vali kell, tegelikult vajalik väärtus parameetrist vali kell pole rakendatav 
M60-04 Automaatne suve-/talveaeg 

◆ 0: väljas 

♦ 1: sees 

pole rakendatav 

M60-11 Vali kell 1 – Aeg min 
M60-12 Vali kell 1 – Päev8 pole rakendatav 
M60-13 Vali kell 1 – Ventkiirus9 pole rakendatav 
M60-21 Vali kell 2 – Aeg min 
M60-22 Vali kell 2 – Päev8 pole rakendatav 
M60-23 Vali kell 2 – Ventkiirus9 pole rakendatav 
M60-31 Vali kell 3 – Aeg min 
M60-32 Vali kell 3 – Päev8 pole rakendatav 
M60-33 Vali kell 3 – Ventkiirus9 pole rakendatav 
M60-41 Vali kell 4 – Aeg min 
M60-42 Vali kell 4 – Päev8 pole rakendatav 
M60-43 Vali kell 4 – Ventkiirus9 pole rakendatav 
M60-51 Vali kell 5 – Aeg min 
M60-52 Vali kell 5 – Päev8 pole rakendatav 
M60-53 Vali kell 5 – Ventkiirus9 pole rakendatav 
M60-61 Vali kell 6 – Aeg min 
M60-62 Vali kell 6 – Päev8 pole rakendatav 
M60-63 Vali kell 6 – Ventkiirus9 pole rakendatav 
8 Päevi saab seadistada järgmiselt. ♦ 3: nädalavahetus L+P ♦ 7: neljapäev 

◆ 0: mitte kunagi ♦ 4: esmaspäev ♦ 8: reede 

◆ 1: iga päev ♦ 5: teisipäev ♦ 9: laupäev 

◆ 2: nädalapäevad E–R ♦ 6: kolmapäev ♦ 10: pühapäev 
 

9 Ventileerimiskiirust saab seadistada 
järgmiselt. 

 

◆ 2: ventileerimiskiirus 2 ♦ 4: ventileerimiskiirus 4 

◆ 0: ventileerimine väljas ♦ 3: ventileerimiskiirus 3 ♦ 5: teine seadepunkt 

◆ 1: ventileerimiskiirus 1 
 
 

M70 – Filtrid 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M70-01 Sissetõmme m3/h seada 1 m3/h 
M70-02 Sissetõmme max Pa seada 1 Pa 
M70-03 Sissetõmme m3/h seada 2 m3/h 
M70-04 Sissetõmme max Pa seada 2 Pa 
M70-05 Väljapuhe m3/h seada 1 m3/h 
M70-06 Väljapuhe max Pa seada 1 Pa 
M70-07 Väljapuhe m3/h seada 2 m3/h 
M70-08 Väljapuhe max Pa seada 2 Pa 
M70-09 Hüstereesi tuvastamine % 
M70-10 Sissetõmbefiltri rõhk Pa 
M70-11 Väljapuhkefiltri rõhk Pa 
M70-12 Rõhu mõõtmisaeg s 
M70-13 Filtri maksimaalne rõhk Pa 
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M80 – Side Modbusiga 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M80-01 Aadress pole rakendatav 
M80-02 Edastuskiirus (Baudrate), paarsus 

◆ 0: 19k2,E,1 (paarsusbitt, 1 lõpubitt) 

◆ 1: 19k2,N,2 (paaritu, 2 lõpubitti) 

◆ 2: 9600,E,1 (paarsusbitt, 1 lõpubitt) 

◆ 3: 9600,N,2 (paaritu, 2 lõpubitti) 

pole rakendatav 

M80-03 Valveside, lähtesta M30 pole rakendatav 
 

M90 – SD-kaart 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M90-01 Olek 

◆ 0: kaart puudub 

◆ 1: nurjumine 

♦ 2...5: algolek 

◆ 6: valmis 

◆ 7...9: kirjutamine 

pole rakendatav 

M90-02 Parameetrite salvestamine SD-kaardile 

♦ 0: ei 

◆ 1: jah 

pole rakendatav 

M90-03 Parameetrite väärtuste taastamine SD-kaardilt 
♦ 0: ei 

◆ 1: jah 

pole rakendatav 

 

M99 – Hooldus 

Parameeter Kirjeldus Seade 
M99-01 Tarkvara versiooni number pole rakendatav 
M99-03 Sisselülitusaeg (ilma katkestusteta) h 
M99-04 I/O juhtplaadi versiooni number  
M99-99 TAASTA KÕIK TEHASESEADED 

(sisesta kood …. ja vajuta nuppu „”.) 
 

Õige koodi saab Zehnderilt. 

pole rakendatav 

 
 



 

7 Käitamine 
Seadme käitamisvahendite kasutamise kohta lugege 

käitamisvahendite kasutusjuhendist. Seadme kuvari 

kasutamist ja lugemist on selgitatud selles 

kasutusjuhendis.  

 

Vajaduse korral tühistab seade soovitud 

ventileerimiskiiruse. Näiteks tulekahju korral või juhul, 

kui soovitud ventileerimiskiirus ohustab seadme 

funktsionaalsust. 

 

7.1 Peajuhtplaadi kuvari kasutamine 
Seadet saab käitada ja seadistada peajuhtplaadi 
kuvari abil. Kokku on kuvaril 4 käitamisnuppu. 
 

 
 

 kutsub välja 
parameetrid  

 üles 

 OK  alla 
 
Avaleht 
Avalehel kuvatakse sissetõmbeõhu ja väljapuhkeõhu 

koguste vaikeseadeid. 

 

 
 
Kui ilmneb tõrge, kuvatakse avalehel ka tõrketeade. 

Mõlemad, nii tõrketeade kui ka selle kirjeldus liiguvad 

siis mööda kuvari ülemist rida. 

 

 
 
Kui kuvatakse mitu tõrketeadet, siis järgmise 

tõrketeate kuvamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 

OK vähemalt 3 sekundi jooksul. 

Iga tõrketeade tuleb kinnitada, vajutades nuppu OK. 

Kinnitamata tõrketeated kuvatakse (!) veakoodi ees. 

 

 
 

Parameetrite leht 
On kahte tüüpi parameetreid, nimelt pea- ja alamparameetrid. 

Ligipääsuks parameetrile järgige järgmisi juhiseid. 

1. Esimese peaparameetri (M01) kuvamiseks klõpsake 

avalehel nuppu MENU. 

 

2. Soovitud peaparameetri valimiseks kasutage nuppu UP 

või DOWN. 

3. Valitud peaparameetri esimese alamparameetri, näiteks 

„M02-01” kuvamiseks vajutage nuppu OK. 

 

4. Soovitud alamparameetri valimiseks kasutage nuppu UP 

või DOWN. 

5. Valitud alamparameetri, näiteks „M02-01” väärtuse 

muutmiseks vajutage nuppu OK. 

– Oodake väärtuse vilkumist. 

 

6. Soovitud väärtuse valimiseks kasutage nuppu UP või 

DOWN. 

7. Muudetud väärtuse salvestamiseks kasutage nuppu OK.  

– Kui muudetud väärtust ei tule salvestada, vajutage 

nuppu MENU. 

8. Pöördumiseks alamparameetrilt tagasi peaparameetrile 

vajutage nuppu MENU. 

9. Pöördumiseks peaparameetrilt tagasi avalehele vajutage 

(uuesti) nuppu MENU. 

 

Mugavustemperatuur 
Möödavooluventiili seadeid saab reguleerida kasutades 

programmeeritud mugavustemperatuuri (soovitavat 

ruumitemperatuuri). Mugavustemperatuuri saab 

programmeerida parameetriga M10-99 või otse kuvaril. 

Mugavustemperatuuri ei saa seadistada kuvari kaudu, kui 

mugavustemperatuuri regulaator ei ole seadistatud. 

 

 Kõige parem on seada mugavustemperatuur 

võrdseks toa (keskkütte) termostaadi 

temperatuuriga. 

 

* See toiming kehtib ainult nende alamparameetrite korral, mille väärtusi saab 

üle kirjutada. Kui alamparameeter on kirjutuskaitstud, jätke see toiming vahele. 

UP 

DOWN OK 

MENU 



 

 

1. Jooksva mugavustemperatuuri kuvamiseks 

vajutage avalehel nuppu UP. 

 

2. Jooksva mugavustemperatuuri muutmiseks 

vajutage nuppu OK. 

– Oodake väärtuse vilkumist. 

 

3. Soovitud väärtuse valimiseks kasutage nuppu UP 

või DOWN. 

4. Muudetud väärtuse salvestamiseks kasutage 

nuppu OK. 

– Kui muudetud väärtust ei tule salvestada, 

vajutage nuppu MENU. 

5. Pöördumiseks tagasi peaparameetrile vajutage 

MENU . 

 
Temperatuurigraafik 
Kui on valitud juhtimine temperatuurigraafikuga, 

kuvatakse mugavustemperatuuri asemel soovitud 

tarnetemperatuuri (T2). See kuvatav 

temperatuuriväärtus on kirjutuskaitsega. 

 

1. Soovitava tarnetemperatuuri kuvamiseks vajutage 

avalehel nupule UP. 

 

2. Pöördumiseks tagasi peaparameetrile vajutage 

MENU. 

 

7.2 SD-kaardi kasutamine peajuhtplaadil 

(M90) 

Logipidamine (M90-01) 

Kaasaantud standardne SD-kaart mahutab umbes ühe 

aasta logiandmeid. Kui SD-kaart saab täis, hakatakse 

vanemaid andmeid üle kirjutama. Peajuhtplaat kirjutab 

andmeid SD-kaardile üheminutiliste intervallidega. Siis 

ilmub kuvarile tekst „SD”. Parameetri M90-01 kaudu saab 

kuvada SD-pesa oleku. 

Funktsioon Olek 
Kaarti ei ole 0 
Nurjus 1 
Algolek 2...5 
Valmis 6 
Kirjutab 7...9 

 

Varundamine (M90-02, M90-03) 

Nädala möödumisel seadme sisselülitamisest 

varundatakse kõigi parameetrite seaded automaatselt SD-

kaardile. Varundatud andmed kirjutatakse automaatselt 

uutega üle igal nädalal. Soovi korral saab parameetreid 

salvestada käsitsi peajuhtplaadilt SD-kaardile parameetri 

M90-02 kaudu. Parameetri M90-03 kaudu saab 

parameetrite väärtused laadida käsitsi SD-kaardilt 

peajuhtplaadile. 

 

7.3 Hooldusparameeter (M99) 

Parameetri M99 kaudu saab kuvada mõningaid hoolduse 

üksikasju. 

Parameeter M99-01 kuvab peajuhtplaadi jooksvat 

installeeritud tarkvaraversiooni. 

Parameeter M99-03 kuvab tundide arvu, mille vältel on 

seade olnud pidevalt pingestatud. 

Parameeter M99-04 kuvab I/O juhtplaadi jooksvat 

installeeritud tarkvaraversiooni. 

Parameeter M99-99 on seadme üldlähtestamiseks. 

Selle parameetri aktiveerimisel taastatakse kõigi 

parameetrite tehaseseaded. Parameetri M99-99 saab 

aktiveerida ainult õige koodi valimisega. Õige koodi saab 

Zehnderilt. 
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8 Hooldus  

 Kui seadet (perioodiliselt) ei hooldata,  

võib ventilatsioonisüsteemi jõudlus lõpuks 

halveneda. 

 
Selle kasutusjuhendi lõppu on lisatud hoolduslogi, 

mida võib kasutada kõigi teostatud 

hooldustoimingute ülesmärkimiseks. 

 Mistahes töö korral seadmega tuleb seadme toide 

lahti ühendada nii, et seda ei saaks tahtmatult 

sisse lülitada. 

 
Ohutuse huvides peab toite kaitselüliti olema ripplukuga 

lukustatav ja seadme luugihinged/-klambrid 

lukustatavad lukustuskruvide või lukkudega. 

Luugihingede/-klambrite avamiseks keerake 

lukustuskruvisid 90° 

luugihingedel/-klambritel näidatud noole suunas. Ärge 

unustage luugihingi/-klambreid pärast hooldamist uuesti 

lukustada, keerates lukustuskruvisid 90° võrra tagasi. 

 Pärast väljalülitamist jätkavad ventilaatorid veel 

mõnda aega pöörlemist. 
 

 Töötamisel juhtplaatidega (trükkplaatidega) 

võtke alati tarvitusele abinõud staatilise elektrilöögi 

vastu, nt kandes antistaatilist käevõru. 

 

Kogu ventilatsioonisüsteemi puhastamiseks 

soovitame palgata spetsialiseeritud puhastusfirma. 

Asjakohast nõu annab Zehnder. 

 
Seadmele paigaldatud töö- ja juhtseadmete 

hooldamisel järgige vastavate kasutusjuhendite 

juhiseid. 

Zehnderi töö- ja juhtseadmete kasutusjuhendi saab 

Zehnderilt. 

 

Kui kõik tööd seadmel on lõpetatud, järgige järgmisi juhiseid. 

 

Paigaldage kõik detailid tagasi 

vastupidises järjekorras, eemaldage 

kõik seadmesse sattunud lahtised 

esemed. 

Sulgege kõik hooldusluugid. Lülitage toide sisse. 

1 2 3 
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8.1 Filtrid 
Filtri väljavahetamise aeg sõltub kohalikest asjaoludest. 

 

 Vahetage filtreid (vähemalt) iga kuue kuu järel. 

 
Enne seadme esmakasutamist on soovitatav kõigepealt vahetada filtrid (ja puhastada ventiilid). Ehitusetapil võib 

ventilatsioonisüsteem saastuda ehitustolmuga. 

 
 

8.2 Kondensaadi äravool(ud)  
Kontrollige kondensaadi äravoolu vähemalt iga 2 aasta järel. 

Avage filtrite hooldusluuk. Tõmmake ettepoole mõlemat filtri 

klambrit (ülemist ja alumist). 

Eemaldage vanad filtrid. 

 
Uute filtrite paigaldamisel seadmesse 

tuleb arvestada järgmisega. 

◆ Suunake õhu suuna nool 
plaatsoojusvaheti poole. 

◆ Seadke filtripool tekstiga „Dust 

side” plaatsoojusvahetist eemale. 

 

Kui filter koosneb kahest 

sektsioonist, peab 

nendevaheline pilu jääma 

ühele joonele vertikaalse 

tihendusraamiga. 

1 2 3 

 
 

Avage plaatsoojusvaheti ja/või patarei 

hooldusluuk. 

Tehke järgmised kondensaadi 

äravoolusifooni kontrolltoimingud. 

◆ Kontrollige, kas sifoon on ikka avatud, 
kallates vett tilgakogurisse. 

◆ Veenduge visuaalselt, et kondensaadi 
äravool ei ole saastunud. 

Veenduge, et kondensaadi äravool on 

õhutihe. Läbi sifooni ega selle 

kinnituse ei tohi tulla õhku. 

1 2 3 

Kõrvaldage kõik märgatud 
rikked. 
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8.3 Korpus 
Kontrollige seadme korpust vähemalt iga 2 aasta järel. 

 

8.4 Soojusvaheti  
Kontrollige soojusvahetit iga 2 aasta järel. 

 
 

Avage hooldusluugid. Tehke järgmist. 

◆ Kontrollige tihendeid. 
◆ Kontrollige korpust seest- ja 

väljastpoolt mustuse ja kahjustuste 

suhtes. 

◆ Kontrollige luugihingede/-klambrite 
toimimist. 

◆ Kontrollige õhukanalite liitmikke 

mustuse ja kahjustuste suhtes. 

1 2 3 

Töödelge kõiki märgatud roostetanud kohti 
ja muid kahjustusi otse ja sobival viisil. 

Avage ventilaatorite hooldusluuk. Tehke järgmist. 

◆ Plaatsoojusvaheti määrdumist. 

◆ Plaatsoojusvaheti kahjustusi. 
◆ Kui plaatsoojusvaheti on väga 

määrdunud, kontrollige ka filtreid. 

1 2 3 

Kõrvaldage kõik märgatud rikked. 
◆ Puhastage jahutusribid vastu õhu 

voolamise suunda kuni 40 °C sooja 

kraaniveega või kuni 6-baarise 

suruõhuga. 

 
Soojusvaheti puhastamisel 

ärge kasutage 

kõrgsurvevoolikut, 

söövitavaid 

puhastusvahendeid ega 

lahusteid. 

◆ Jahutusribide õgvendamiseks 

kasutage ribikammi. 
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8.5 Ventilaatorid  
Kontrollige ventilaatoreid iga 2 aasta järel. 

 

8.6 Patarei  
Kontrollige patareid või patareisid vähemalt üks kord aastas. 

Avage plaatsoojusvaheti hooldusluuk. Tehke järgmist. 

◆ Mustumist 

◆ Kulumist ja kahjustusi 

◆ Vibratsioonisummute kinnitust 

1 2 3 

 

Avage patareide hooldusluuk. 

 

Aurusti sisaldab 

jahutusvedelikku. Veenduge, et 

kõiki töid teeb registreeritud 

paigaldaja. Soojuskandjaks on 

jahutusvedelik, millega 

jahutussüsteem on täidetud 

ülerõhu all. 

Tehke järgmist. 

◆ Kontrollige korrosiooni ja lekkeid. 

◆ Kontrollige tilgaeraldusribide 

määrdumist. 

◆ Kontrollige tilgakoguri määrdumist. 
◆ Valades vett tilgakogurisse, 

veenduge, et kondensaadi äravool on 

ikka avatud. 

◆ Kontrollige visuaalselt sifooni 
saastumist. 

◆ Kontrollige, kas välissifoon on õigesti 

ühendatud. 

1 2 3 

Kõrvaldage kõik märgatud rikked. 
◆ Puhastage patarei välispind 

pehme harjaga ja eemaldage 

määre. 

◆ Jahutusribide õgvendamiseks 
kasutage ribikammi. 

Kõrvaldage kõik märgatud rikked. 
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9. Tõrked 
Tõrke korral kuvatakse seadme kuvaril vastav 

tõrkekood. Seadme kuvaril kuvatud tõrkekoodi 

tähenduse mõistmiseks vaadake palun vaadake 

allolevat tõrkekoodide loendit. 

 
Seadme reaktsioon. 

Tõrke korral ComfoAir XL aktiivne relee inaktiveeritakse 

(välja arvatud tõrgete E38, E39, E42 ja E43 korral). 

ComfoAir XL aktiivse releega võib olla ühendatud 

indikaator (nt märgutuli), mis signaliseerib ventilaatorite 

lülitumisest. 

 
Indikaator 

Tõrke korral aktiveeritakse Häirerelee (välja arvatud 

tõrgete E38, E39, E42 ja E43 korral). Häirereleega 

võib olla ühendatud indikaator (nt märgutuli), mis 

signaliseerib rikkelüliti rakendumisest. 

Lähtestamine. 

Pärast tõrke põhjuse kõrvaldamist saab tõrkekoodi kuvaril 

lähtestada parameetri M2-98 kaudu. Tõrkekoodide 

lähtestamiseks võib seadmele olla paigaldatud tõrgete 

lähtestamise nupp. 

Tõrkekoode E42 ja E43 ei ole vaja lähtestada. Need 

tõrkekoodid lähtestab seade automaatselt, kui 

välisõhu temperatuur tõuseb. 

 
Modbus-juhtimine 

Kõiki tõrkeid saab lugeda või lähtestada Modbusiga 

menüü M20 kaudu. 

 
Logi pidamine 

Viimased 6 lähtestatud tõrkekoodi salvestatakse 

parameetri M20 ajaloo loendisse. Ajalooloendi saab 

kustutada menüüs M20-99. 

Lisaks ajalooloendile salvestatakse Modbus M20 

parameetritega SD-kaardile kuni 9 aktiivset 

tõrkekoodi. 

 

Tõrketeated 

Tõrkekood Koodi kirjeldus Põhjus Tulemus

/toiming 
E01 Seadete tõrge, 

seaded on 

lähtestatud! 

Tõrge salvestatud parameetrite seadetes. Kõik parameetrid on lähtestatud vaikeseadeteks. 

Kontrollige kõiki parameetreid ja vajadusel muutke nad vastavaks 

nõutavatele süsteemi seadetele. 
E02 Sisemine tõrge Tõrge protsessoris. Juhtelemendid ei tööta. Vahetage välja 

peajuhtplaat. 
E03 Klaviatuuri tõrge. Juhtklahvid ei tööta. Üks või mitu klahvi LCD kuvari juures ei tööta. 

Vahetage välja peajuhtplaat. 
E04 Kella tõrge Kella tõrge patarei väikese pinge tõttu. Peajuhtplaadi patarei pinge on liiga väike. 

Asendage peajuhtplaadi patarei ja lähtestage kuupäev ja kellaaeg. 
E05 Kell ei tööta. Kella tõrge, ei tööta. Peajuhtplaadi patarei on tühi või kell on rikkis. Asendage 

peajuhtplaadi patarei või taimer. 
E06 Seisakutõrge I/O 

juhtplaadil. 
Puudub side I/O juhtplaadiga Kõik funktsioonid ei pruugi õigesti töötada. 

    
E11 Temperatuuri 1 tõrge T1 andur ei tööta korralikult või on 

mõõtepiirkonnast –25...+100 °C väljas. 
Olenevalt anduri tõrke tüübist võib sissetõmme ja/või väljapuhe 

välja lülituda või töötada 50% jõudlusega ning möödavoolu ja 

jahutus-/soojenduspumbad võivad sisse või välja lülituda. 

Kontrollige andurit ja selle ühendust juhtplaadiga. 
E12 Temperatuuri 2 tõrge T2 andur ei tööta korralikult või on 

mõõtepiirkonnast –25...+100 °C väljas. 
E13 Temperatuuri 3 tõrge T3 andur ei tööta korralikult või on 

mõõtepiirkonnast –25...+100 °C väljas. 
E14 Temperatuuri 4 tõrge T4 andur ei tööta korralikult või on 

mõõtepiirkonnast –25...+100 °C väljas. 
E15 Temperatuuri 5 tõrge T5 andur ei tööta korralikult või on 

mõõtepiirkonnast –25...+100 °C väljas. 
E16 Temperatuuri 6 tõrge T6 andur ei tööta korralikult või on 

mõõtepiirkonnast –25...+100 °C väljas. 
E17 Temperatuuri 7 tõrge T7 andur ei tööta korralikult või on 

mõõtepiirkonnast –25...+100 °C väljas. 
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Tõrkekood Koodi kirjeldus Põhjus Tulemus

/toiming 
E21 Port 1, side 

puudub 
Sidepordi 1 tõrge Puudub side ühendatud seadmega 

Kontrollige parameetri M08 seadeid, ühendusi ja ühendatud 

seadmeid E22 Port 2, side 

puudub 
Sidepordi 2 tõrge 

E23 Port 3, side 

puudub 
Sidepordi 3 tõrge 

E24 Port 4, side 

puudub 
Sidepordi 4 tõrge 

E25 Port 5, side 

puudub 
Sidepordi 5 tõrge 

E26 TULEKAHJU Omistatud sisendlüliti „Tulekahjuhäire“ 

(TULEKAHJU) on aktiveeritud. 
◆ Sissetõmbe- ja eemaldusventilaatorid töötavad parameetrite 

M02-19 ja M02-20 või M02-21 ja M02-22 seatud väärtustega. 

◆ Möödavool avaneb. 

◆ Jahutus ja soojendus sulguvad. 

    
E3110 Sissetõmbeventila

atori tõrge 
Sissetõmbeventilaator ei tööta õigesti. Kontrollige ventilaatorit, kaabeldust, mõlemat juhtplaati. 

E3210 Väljapuhkeventilaa
tori tõrge 

Väljapuhkeventilaator ei tööta õigesti. Kontrollige ventilaatorit, kaabeldust, mõlemat juhtplaati. 

E33 pole rakendatav Parameetri M12-01 väärtus on seatud 

valesti. 
Seadke M12-01 väärtuseks 0. 

E34 Üldtõrge Omistatud sisendlüliti „Üldtõrge“ on 

aktiveeritud. 
◆ Sissetõmbe- või eemaldusventilaatorid lülituvad välja. 

◆ Möödavool sulgub. 

◆ Jahutus- ja soojendusventiilid sulguvad. 
E35 pole rakendatav Parameetri M12-01 väärtus on seatud 

valesti. 
Seadke M12-01 väärtuseks 0. 

E36 Sissetõmbeõhu 

rõhuotsiku tõrge 
Sissetõmbeventilaatori otsik ei mõõda 

rõhkude vahet. 
Vastav ventilaator töötab ikka 50% jõudlusega 

Kontrollige õhu hulka, survevoolikut, rõhuotsikut. 
E37 Väljapuhkeõhu 

rõhuotsiku tõrge 
Väljapuhkeventilaatori rõhuotsik ei 

mõõda rõhkude vahet. 
E3811 Jahutuse tõrge Jahutuspatarei tõrge. Patareil puudub Delta T. 

Kontrollige vastavat patareid. E3911 Soojenduse tõrge Soojenduspatarei tõrge. 
    
E41 Külmumislüliti suletud Külmumisoht! Omistatud 

digitaalne/temperatuurisisendi lüliti 

„Külmumiskaitse“ on aktiveeritud. 

◆ Suveõhtu jahutusrežiim peatub. 

◆ Sissetõmbeventilaator lülitub välja. 

◆ Soojendusventiil läheb miinimumasendisse 50%. 

◆ Jahutus/soojenduspump lülitub sisse. 
E4211,12 Eemalduse 

külmumise 

eelsoojenduse 

max jõudlus. 

Eemalduse eelsoojendi väljundi jõudlus 

on üle 95% üle 5 minuti. 
Midagi pole vaja ette võtta 

E4311,12 Külmumisest 

taastamise seade 
Soojusvaheti külmumiskaitse on aktiivne. 

(T4 < M12-02). 
Sissetõmbeventilaatori jõudlust vähendatakse või lülitatakse välja 

vastavalt M12-02 ja M12-03 seadetele. 

See teade kaob automaatselt niipea, kui mõõdetud väärtus T4 

ületab seade M12-02 väärtuse. 
E44 Väljapuhkefilter Ülemäärane rõhulang eemaldusfiltris. Vahetage eemaldusfilter välja. 
E45 Sissetõmbefilter Ülemäärane rõhulang sissetõmbefiltris. Vahetage sissetõmbefilter välja. 
E46 Min 

sissetõmbetemp 

häire 

Nõutav sissetõmbetemperatuur on liiga madal. 
(T2 

≤ M10-29). 

Sissetõmbeventilaator on inaktiveeritud ja aktiveeritakse uuesti 

ainult pärast 30 minuti möödumist hetkest, kui T2 ületab 

parameetriga M10-29 seatud väärtuse. 
E47 Max 

väljapuhkefilter 
Rõhulang väljapuhkefiltris on/oli suurem 

parameetriga M70-13 seatud väärtusest. 
Väljapuhkeventilaator vähendab jõudlust või lülitub välja. 

E48 Max 
sissetõmbefilter 

Rõhulang sissetõmbefiltris on/oli suurem 

parameetriga M70-13 seatud väärtusest. 
Sissetõmbeventilaator vähendab jõudlust või lülitub välja. 

10 Selle tõrkekoodi saate aktiveerida digitaalsisendis või ventilaatori enda sideliinis. 
11 Häirerelee jääb inaktiveerituks. ComfoAir XL aktiveeritud relee jääb aktiveerituks. 
12 Seda tõrkekoodi ei ole vaja lähtestada. 
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10 CE-vastavusmärgis ja garantii 
Garantiitingimused. 

Tootja annab seadmele 24-kuulise garantii pärast 

seadme paigaldamist hiljemalt 30 kuud pärast seadme 

valmistamise kuupäeva. Garantiinõudeid saab esitada 

ainult kasutatud materjali- ja/või tootmisvigadele, mis 

ilmnevad garantiiaja jooksul. Garantiinõude korral ei tohi 

seadet lahti võtta ilma tootja kirjaliku loata. Varuosad on 

garantiiga kaitstud ainult juhul, kui nad on tootja poolt 

tarnitud ja paigaldatud kinnitatud paigaldaja poolt. 

 
Garantii muutub kehtetuks, kui 

◆ garantiiaeg on lõppenud; 

◆ seadet on kasutatud ilma filtriteta; 

◆ on kasutatud osi, mida ei ole tarninud tootja; 

◆ seadet on muudetud või modifitseeritud viisil, mida 

tootja ei ole heaks kiitnud; 

◆ seadme paigaldamisel ei ole järgitud kehtivaid 

norme; 

◆ vead on tekkinud valedest ühendustest, 

võhiklikust kasutamisest või süsteemi määrdumisest. 
 

Kohapealseid kokkupaneku/lahtivõtmise kulusid garantii 

ei kata. See kehtib ka tavalise kulumise ja kahjustuste 

korral. Tootja jätab endale õiguse muuta oma toodete 

konstruktsiooni ja/või konfiguratsiooni igal ajal ilma 

kohustuseta muuta eelnevalt tarnitud tooteid. 

 

Vastutus 

Seade on projekteeritud ja valmistatud kasutamiseks 

Zehnderi soojustagastusega tasakaalustatud 

ventilatsioonisüsteemides. Kõik muud rakendused 

loetakse sobimatuteks ning võivad põhjustada seadme 

kahjustusi või kehavigastusi, mille eest tootja ei vastuta. 

Tootja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud 

◆ selles kasutusjuhendis esitatud ohutus-, kasutus- ja 
hooldusjuhiste eiramisest; 

◆ komponentidest, mida tootja ei ole 

tarninud või kasutamiseks soovitanud. 

Vastutus selliste komponentide kasutamise eest 

lasub täielikult paigaldajal; 

◆ kulumine ja kahjustused. 
 

Kasuliku tööea lõpp 

Küsige tarnijalt, mida tuleks seadmega teha selle 

kasuliku tööea lõppemise korral. Kui seadet ei saa 

tagastada tarnijale, vältige selle eemaldamist koos 

olmejäätmetega, küsige kohalikult omavalitsuselt 

komponentide ja materjalide keskkonnahoidliku 

taaskasutuse ja ümbertöötlemise võimaluste kohta. 

CE-vastavusmärgis 

Zehnder Group Nederland B.V. 

Lingenstraat 2 • 8 028 PM Zwolle-NL 

T +31 (0)38 4296911 • F + 31 (0)38 4225694 

Äriregister Zwolle 05022293 

 

EMÜ vastavusdeklaratsioon 
 

Seadme kirjeldus Soojuse tagastusseadmed: ComfoAir XL/Eco seeria F 

 

Vastab järgmistele direktiividele Masinaehitusdirektiiv (2006/42/EMÜ) 

Madalpingedirektiiv (2006/95/EMÜ) 

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (2004/108/EMÜ) 

 
Zwolle, 01-08-2014 

Zehnder Group Nederland B.V. 
 

O. Schulte, 

Zwolle tootmisdirektor 
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I Paigaldusaruanne 
Toiming Initsiaalid 
Kontrollige välist ja sisemist kaitsevooderdust.  
Kontrollige tihendialuste kahjustusi.  
Enne kasutamist kontrollige kas uksed/luugid on suletud.  
Kontrollige vastavalt juhistele maandust.  
Kontrollige, kas patarei(d) on õigesti ühendatud.  
Kontrollige patareide leket.  
Kontrollige külmumistermostaadi tööd (kui on olemas).  
Kontrollige tilgapüüduri painutatud ribisid (nihkumist).  
Kontrollige sifoonide avatust ja ühenduste õigsust.  
Kontrollige, kas seadmes on takistusi või kinnitamata objekte.  
Kontrollige käitamislüliti ühendust.  
Kontrollige käitamislüliti lukku.  

 

II Hoolduslogi 
Kuupäev Toiming Initsiaalid 
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2 või 3 kuud pärast paigaldamist 

Toiming Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
Kontrollige (paneel)filtrit 

(rõhulang, kahjustused ja tihend). 
       

 

6 kuud pärast paigaldamist 

Toiming Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
Kontrollige (paneel)filtrit 

(rõhulang, kahjustused ja tihend). 
       

Kontrollige välisseadme väliskatet (määrdumist ja 

kahjustusi). 
       

Kontrollige luugitihendeid (purunemine).        

Kontrollige ventiilide servomootoreid (toimimist).        

 

9 kuud pärast paigaldamist 

Toiming Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
Kontrollige (paneel)filtrit 

(rõhulang, kahjustused ja tihend). 
       

 

12 kuud pärast paigaldamist 

Toiming Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
Kontrollige (paneel)filtrit 

(rõhulang, kahjustused ja tihend). 
       

Kontrollige luugitihendeid (purunemine).        

Kontrollige ventiilide servomootoreid (toimimist).        

Kontrollige ventilaatoreid 

(määrdumist ja vibratsioonisummutite kinnitust). 
       

Kontrollige korpust (määrdumist ja kahjustusi).        

Hingede/klambrite kontrollimine (toimimine).        

Ventiilide kontrollimine (tihend ja laagrid).        

Kontrollige patareisid 

(määrdumine ja leke). 
       

Kontrollige kuumaveepatarei termostaati (toimimist, 

määrdumist ja leket). 
       

Kontrollige tilgakogureid 

(määrdumist ja toimimist). 
       

Kontrollige tilgapüüdureid 

(määrdumist ja toimimist). 
       

Kontrollige plaatsoojusvahetit (määrdumist).        

 
Kuupäev Toiming Initsiaalid 
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2 või 3 kuud pärast paigaldamist 

Toiming Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 
Kontrollige (paneel)filtrit 

(rõhulang, kahjustused ja tihend). 
       

 

6 kuud pärast paigaldamist 

Toiming Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 
Kontrollige (paneel)filtrit 

(rõhulang, kahjustused ja tihend). 
       

Kontrollige välisseadme väliskatet (määrdumist ja 

kahjustusi). 
       

Kontrollige luugitihendeid (purunemine).        

Kontrollige ventiilide servomootoreid (toimimist).        

 

9 kuud pärast paigaldamist 

Toiming Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 
Kontrollige (paneel)filtrit 

(rõhulang, kahjustused ja tihend). 
       

 

12 kuud pärast paigaldamist 

Toiming Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 
Kontrollige (paneel)filtrit 

(rõhulang, kahjustused ja tihend). 
       

Kontrollige luugitihendeid (purunemine).        

Kontrollige ventiilide servomootoreid (toimimist).        

Kontrollige ventilaatoreid 

(määrdumist ja vibratsioonisummutite kinnitust). 
       

Kontrollige korpust (määrdumist ja kahjustusi).        

Hingede/klambrite kontrollimine (toimimine).        

Ventiilide kontrollimine (tihend ja laagrid).        

Kontrollige patareisid 

(määrdumine ja leke). 
       

Kontrollige kuumaveepatarei termostaati (toimimist, 

määrdumist ja leket). 
       

Kontrollige tilgakogureid 

(määrdumist ja toimimist). 
       

Kontrollige tilgapüüdureid 

(määrdumist ja toimimist). 
       

Kontrollige plaatsoojusvahetit (määrdumist).        

 
Kuupäev Toiming Initsiaalid 
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InteliVENT OÜ 

Tel: +372 5825 9509 

Kotkapoja 2a, Tallinn, 10129 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


