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Zmiany zastrzeżone

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki i informacje dot. bezpiecznej eksploatacji, prawidłowego montażu i właściwej obsługi oraz 
konserwacji zdecentralizowanej, kompaktowej jednostki wentylacyjnej LG 100. Oprócz tego ma ona służyć jako poradnik przy pracach 
serwisowych, umożliwiając ich przeprowadzenie w odpowiedzialny sposób.

Usuwanie usterek oraz ingerencje w kompaktowy system wentylacji są wyłączną kompetencją firmy instalacyjnej (specjalistycznego 
zakładu). 

Zmiany zastrzeżone: Niniejszą instrukcję sporządzono z najwyższą starannością. Jednak nie wynikają z tego żadne prawa. Może się 
zatem zdarzyć, że Twoje urządzenie będzie się nieco różniło od tego opisu. 

Obowiązują nasze "Ogólne Warunki Handlowe" w aktualnym brzmieniu.

2. Informacje ogólne

Szanowna Klientko,
Szanowny Kliencie,

serdecznie dziękujemy za zakup zdecentralizowanej, kompaktowej jednostki wentylacyjnej LG 100 firmy PICHLER.

Aby eksploatacja Twojej kompaktowej jednostki wentylacyjnej była bezpieczna, fachowa i ekonomiczna, prosimy, abyś dokładnie 
przeczytał niniejszą instrukcję obsługi i stosował się do jej treści. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym 
miejscu. Urządzenie podlega stałym ulepszeniom i dalszemu rozwojowi. Może się zatem zdarzyć, że Twoje urządzenie będzie się 
nieco różniło od tego opisu.

Z systemu wentylacji wolno korzystać pod warunkiem, że znajduje się on w nienagannym stanie, pamiętając o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa i mając świadomość niebezpieczeństw, jakie się z tym wiążą oraz stosując się do wszystkich zaleceń zawartych w 
niniejszej instrukcji.

1. Wprowadzenie 

 

 J. Pichler 
Gesellschaft m.b.H 

AUSTRIA 9021 
KLAGENFURT 
Karlweg 5 
T +43 (0) 463 32769 
www.pichlerluft.at 

    

 

  

Typ urządzenia: 08LG100DEFV Rok produkcji: 
Strumień objętości: maks. 80 m3/h Waga: ok. 35 kg 
Wymiary SxWxG: 599x945x203 mm    

Napięcie/częstotliwość: 230V / 50 Hz    

Pobór mocy: maks. 320 W    

Numer zamówienia:       

Nr seryjny:    

  

   

 

J. Pichler  
Gesellschaft m.b.H 

AUSTRIA 9021 
KLAGENFURT 
Karlweg 5 
T +43 (0) 463 32769 
www.pichlerluft.at 

    

 

  

Typ urządzenia: 08LG100UPFV Rok produkcji: 
Strumień objętości: maks. 80 m3/h Waga: ok. 15 kg 
Wymiary SxWxG: 504x882x192 mm   

Napięcie/częstotliwość: 230V / 50 Hz   

Pobór mocy: maks. 320 W   

Numer zamówienia:     

Nr seryjny:   

  

  

 
 

 

 

 J. Pichler  
Gesellschaft m.b.H 

AUSTRIA 9021 
KLAGENFURT 
Karlweg 5 
T +43 (0) 463 32769 
www.pichlerluft.at     

 

  

Typ urządzenia: 08LG100APFV RRookk  pprroodduukkccjjii:: 
Strumień objętości: maks. 60 m3/h WWaaggaa:: ok. 25 kg 
Wymiary SxWxG: 525x910x203 mm    

Napięcie/częstotliwość: 230V / 50 Hz    

Pobór mocy: maks. 320 W    

Numer zamówienia:       

Nr seryjny:    

  

   

Kompaktowa jednostka wentylacyjna LG 100, wersja sufitowa z  
nagrzewnicą wstępną

Kompaktowa jednostka wentylacyjna LG 100, wersja podtynkowa z  
nagrzewnicą wstępną

Kompaktowa jednostka wentylacyjna LG 100, wersja natynkowa z 
nagrzewnicą wstępną

Zadając pytanie lub chcąc zamówić części zamienne, zawsze 
proszę podawać typ urządzenia i jego numer seryjny (zob. ta-
bliczka znamionowa na urządzeniu).

W razie pytań i wątpliwości lub utraty niniejszej dokumentacji, 
prosimy o kontakt z nami.

Zespół PICHLER

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.

9021 KLAGENFURT
Karlweg 5, Postfach 32
T +43 (0)463 32769
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Zmiany zastrzeżone

2.1. Wersja natynkowa

Kompaktowa jednostka wentylacyjna LG 100 w wersji  natynkowej składa się z obudowy natynkowej (3) i wsuwanego modułu (2).

Urządzenie zamyka się od przodu frontem (1). Przyłącza powietrza zewnętrznego i wylotowego wyprowadza się na zewnątrz rurą 
PVC (4) i zabezpiecza kratką chroniącą przed warunkami atmosferycznymi (5).
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2

Elementy składowe urządzenia natynkowego

3

4

5
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Zmiany zastrzeżone

2.2. Przegląd komponentów

Przegląd komponentów

Nazwa Numer katalogowy Szkic

 
 

Urządzenie natynkowe 
Urządzenie natynkowe z nagrzewnicą wstępną

 
 
 

08LG100APF 
08LG100APFV

 
 
 
 
 

Front 08LG100UPAPDF1A

 
 
 

Rura z tworzywa sztucznego DN125, 1m

08R1251000

 

 

 

Szablon do wiercenia otworów 30KARTONLG10012A

Komponenty elewacyjne

 

 

 

Kratka z tworzywa sztucznego NW155 

do rur o średnicy 80-125 mm

 

 

10TU125B

 
 
 

Kratka z tworzywa sztucznego NW170 
składana, montowana od wewnątrz, 

do rur o średnicy 100-140 mm

 

 

10DF140B
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Zmiany zastrzeżone

Jednostka wentylacyjna LG 100 umożliwia tworzenie bardzo elastycznych instalacji przewietrzania. Zużyte powietrze jest w kontro-
lowany sposób odsysane z pomieszczeń mieszkalnych i zastępowane świeżym, przefiltrowanym powietrzem zewnętrznym. Wysokiej 
jakości wymiennik entalpiczny zapewnia wydajny odzysk ciepła i wilgoci, gwarantując zrównoważoną wilgotność powietrza i przy-
jemny klimat w pomieszczeniu.

Wysokowydajne, cichobieżne wentylatory promieniowe EC umożliwiają wyjątkowo energooszczędną i cichą eksploatację. W stanie 
wyłączonym otwory powietrza zewnętrznego i wylotowego są automatycznie w mechaniczny sposób zamykane. Wbudowany czujnik 
rejestruje stężenie LZO oraz eCO2 w powietrzu wywiewanym, umożliwiając w trybie automatycznym eksploatację systemu w zależ-
ności od jakości powietrza wewnętrznego.

Obsługa zdecentralizowanej, kompaktowej jednostki wentylacyjnej LG 100 może obywać się w prosty i intuicyjny sposób przy pomocy 
przycisku znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu lub za pośrednictwem aplikacji Pichler. W tym celu urządzenie jest standar-
dowo wyposażone w interfejs WLAN. Opcjonalnie można podłączyć do niego zewnętrzny terminal przewodowy.

3. Zasada działania jednostki wentylacyjnej
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Kompaktowa jednostka wentylacyjna nie jest produktem gotowym do pracy. Wolno ją uruchomić dopiero po prawidłowym zamonto-
waniu i podłączeniu. Urządzenie może być podłączane i serwisowane tylko przez wykwalifikowane i upoważnione do tego osoby.

B

Aby zapobiec niekontrolowanego skraplaniu się wilgoci w urządzeniu, gdy temperatura powietrza zewnętrznego 
spadnie poniżej 0°C, należy unikać pracy systemu w trybie ciągłym, jeśli wilgotność powietrza wywiewanego prze-
kracza 60 % (jak np. w prywatnej strefie SPA).

B

Osoby odpowiedzialne za transport, montaż i inne prace związane z urządzeniem muszą przeczytać i zrozumieć 
instrukcję obsługi, w szczególności rozdział 5 „Bezpieczeństwo“. Ponadto należy poinformować końcowego użytkow-
nika o możliwych zagrożeniach.

4. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

4.1. Przeznaczenie

Kompaktowa jednostka wentylacyjna LG 100 jest przeznaczona do zabudowy w instalacjach napowietrzania pomieszczeń w celu 
kontrolowanego przepływu powietrza w mieszkaniach ulokowanych w małych i średnich jednostkach mieszkalnych (ok. 80 m²). 
Celem mechanicznego, kontrolowanego przewietrzania mieszkań jest poprawa jakości powietrza i redukcja zapotrzebowania na 
energię grzewczą poprzez zastosowanie wysokowydajnego systemu odzyskiwania ciepła oraz kontrolę wilgotności powietrza w po-
mieszczeniach. Zakres stosowania systemu i stosowanie go zgodnie z przeznaczeniem zakłada jego użytkowanie w pomieszczeniach 
mieszkalnych i socjalnych w celu wyprowadzenia z nich powietrza zużytego i doprowadzania do nich świeżego powietrza zewnętrz-
nego o określonej temperaturze, przy czym temperatura tłoczonego czynnika musi wynosić od -15 °C do +35 °C. Ponadto tłoczone 
powietrze nie może zawierać agresywnych oparów i substancji wzmagających zużycie. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z 
przeznaczeniem. Za wynikające z tego szkody, w tym szkody będące ich następstwem producent nie ponosi odpowiedzialności. Sto-
sowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie podanych przez nas wytycznych zawartych w instrukcji obsługi 
i montażu. To urządzenie, dostępne dla szerokiego kręgu odbiorców, jest przeznaczone do montażu w budynkach mieszkalnych lub 
obiektach użytkowanych komercyjnie. Urządzenie służy do mechanicznego napowietrzania i odpowietrzania pomieszczeń, a w połą-
czeniu z nagrzewnicą do wstępnego ogrzewania powietrza. Kompaktowa jednostka wentylacyjna LG 100 nie nadaje się do montażu 
na wolnym powietrzu i wolno ją montować tylko w odpowiednich pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej zera. 
System wentylacji nie nadaje się do osuszania nowo budowanych obiektów.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych bądź niemające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem, że znajdują się one pod właściwą opieką lub 
zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały ryzyka, które się z tym wiążą. Dzieciom nie wolno 
bawić się tym urządzeniem. Dzieci pozostawione bez opieki nie mogą go czyścić ani konserwować.
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Zmiany zastrzeżone

4.1.1. ZASADY EKSPLOATACJI W POŁĄCZENIU Z PALENISKAMI

4.1.2. ZASADY EKSPLOATACJI W POŁĄCZENIU Z WYCIĄGAMI KUCHENNYMI

4.1.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Lokalne wymagania należy uwzględnić w oparciu o odpowiednie normy, ustawy i dyrektywy. Zdecentralizowaną jednostkę wentyla-
cyjną LG 100 wolno instalować w pomieszczeniach, mieszkaniach lub jednostkach użytkowych porównywalnej wielkości, w których 
znajdują się paleniska wykorzystujące powietrze wewnętrzne, tylko pod warunkiem, że: 
• użyto zabezpieczeń uniemożliwiających równoczesną pracę paleniska wykorzystującego powietrze wewnętrzne i instalacji wypro-
wadzającej powietrze lub 
• odprowadzanie spalin z paleniska wykorzystującego powietrze wewnętrzne jest monitorowane przez specjalne urządzenia bezpie-
czeństwa. W przypadku palenisk wykorzystujących powietrze wewnętrzne, zasilanych paliwami płynnymi lub gazowymi, aktywacja 
urządzenia bezpieczeństwa musi pociągać za sobą wyłączenie paleniska lub wentylacji. W przypadku palenisk wykorzystujących 
powietrze wewnętrzne, zasilanych paliwami stałymi, aktywacja urządzenia bezpieczeństwa musi pociągać za sobą wyłączenie wen-
tylacji.

Systemów wentylacji do kontrolowanego napowietrzania i odpowietrzania mieszkań lub porównywalnych jednostek użytkowych nie 
wolno instalować, jeśli znajdujące się w nich paleniska, wykorzystujące powietrze wewnętrzne są podłączone do instalacji spalino-
wych, odprowadzających spaliny z kilku źródeł. Aby zapewnić zgodną z przeznaczeniem eksploatację systemu, ewentualne przewody 
powietrza do spalania oraz przewody spalinowe, połączone z paleniskami wykorzystującymi powietrze wewnętrzne należy wypo-
sażyć w urządzenia odcinające. W przypadku instalacji spalinowych, wiodących od palenisk na paliwa stałe urządzenia odcinające 
muszą być obsługiwane tylko ręcznie. Położenie urządzenia odcinającego musi być rozpoznawalne po ustawieniu dźwigni sterują-
cej. Warunek ten jest spełniony, jeśli używa się do tego urządzenia uniemożliwiającego powrót sadzy (szybra przeciwsadzowego). 
Wymagania przeciwpożarowe: odnośnie do przepisów przeciwpożarowych dot. budowy systemu wentylacji należy stosować się do 
krajowych regulacji, a zwłaszcza do aktualnych wytycznych nadzoru budowlanego ws. wymagań przeciwpożarowych, jakie musi 
spełniać system wentylacji.

Z uwagi na silne obciążenie oraz nieregularne stosowanie wyciągów kuchennych powietrza, które jest przez nie wywiewane, nie 
wolno włączać do systemu wentylacji mieszkania. Powietrze wywiewane przez takie wyciągi należy wyprowadzić przez dach za 
pośrednictwem osobnego przewodu wylotowego. Należy przewidzieć osobny dopływ powietrza nawiewanego (np. przez nawiewniki 
okienne).
Stosowanie wyciągu bez osobnego nawiewu powietrza sprawi, że równowaga powietrza w mieszkaniu będzie zachwiana, a działanie 
systemu wentylacji nieprawidłowe (utrzymywanie się niechcianego zapachu itp.). Inna możliwość polega na zastosowaniu wyciągu z 
obiegiem zamkniętym. 

Kompaktowa jednostka LG 100 została zaprojektowana i wyprodukowana z myślą o mechanicznym, kontrolowanym napowietrza-
niu i odpowietrzaniu mieszkań oraz pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu, np. sal seminaryjnych i niewielkich biur. Prawidłowe 
działanie systemu zakłada, że przewody powietrza do spalania oraz przewody spalinowe, połączone z paleniskami wykorzystującymi 
powietrze wewnętrzne są wyposażone w urządzenia odcinające. 

Każde inne niż opisane w rozdziale 4 zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może być przyczyną szkód osobowych lub 
uszkodzenia kompaktowej jednostki wentylacyjnej, za co producent nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

•  nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i montażu,

•  użycia części zamiennych, niedostarczonych przez producenta, przy czym odpowiedzialność za ich zastosowanie ponosi wyłącznie 
monter/Instalator,

•  normalnego zużycia.

4.1.4. GWARANCJA

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie uruchomienia systemu, jednak nie później niż miesiąc od jego dostarczenia. Szczegóły 
dot. gwarancji są zawarte w naszych  “Ogólnych warunkach handlowych” w aktualnym brzmieniu oraz warunkach handlowych Two-
jego lokalnego dostawcy. Jednym z warunków uznania roszczeń gwarancyjnych jest dowód odpowiednio przeprowadzonych czynno-
ści konserwacyjnych przez autoryzowanego instalatora/serwisanta zgodnie z naszymi przepisami. Gwarancja obejmuje wyłącznie 
wady materiałowe i/lub konstrukcyjne, które wystąpiły w okresie jej obowiązywania. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną 
gwarancyjną, nie wolno bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia producenta demontować kompaktowego systemu wentylacji LG 
100. Producenta udziela gwarancji na części zamienne pod warunkiem, że zostały one zamontowane przez uznawanego przez niego 
instalatora. Gwarancja wygasa automatycznie po upływie okresu gwarancji, w razie nieprawidłowej eksploatacji, np. eksploatacji bez 
filtrów, jeśli zamontowano części zamienne inne niż oryginalne, dostarczone przez producenta oraz w przypadku przeprowadzenia 
niedozwolonych modyfikacji systemu. Ponadto gwarancja wygasa automatycznie w razie niestosowania się do niniejszej instrukcji 
obsługi i montażu.
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5.2. Zasady bezpieczeństwa

Prace związane z montażem, uruchamianiem, konserwacją i naprawą mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis! 
 
Odnośnie do eksploatacji urządzenia oprócz niniejszej instrukcji obsługi i montażu obowiązują w nieograniczonym zakresie lokalne i 
krajowe przepisy oraz normy. 
 
Po zakończeniu instalacji zwróć się do swojego montera/instalatora o szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i panelu sterującego. 
Ten system wentylacji wolno stosować tylko zgodnie z rozdziałem 4 „Stosowanie zgodne z przeznaczeniem“ .  
 
Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dot. bezpieczeństwa i ew. zagrożeń, umieszczonymi na urządzeniu oraz zawartymi 
w niniejszym opisie.  
 
W razie usterki urządzenie należy natychmiast wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania. Urządzenie należy odpowiednio zabezpieczyć 
przed ponownym włączeniem. Usterkę należy niezwłocznie usunąć. 
 
Po wykonaniu naprawy i konserwacji należy zlecić kontrolę urządzenia specjaliście, który przywróci mu bezpieczeństwo eksploatacji.  
 
Nie wolno dobudowywać ani wbudowywać jakichkolwiek dodatkowych komponentów i części. Wszelkie modyfikacje kkompaktowej 
jednostki wentylacyjnej są zabronione. Wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.  
 
Modyfikacje i przebudowy systemu wentylacji są niedopuszczalne i zwalniają producenta z jego zobowiązań gwarancyjnych oraz 
odpowiedzialności.  
 
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.

B

Uwaga/Wskazówka!

5. Bezpieczeństwo
Proszę starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i montażu i stosować się do zasad bezpieczeństwa w trakcie instalacji, 
uruchamiania oraz innych prac, w tym konserwacyjnych, związanych z urządzeniem. Przechowuj instrukcję obsługi i montażu w 
bezpośrednim otoczeniu urządzenia przez cały okres jego eksploatacji.  
 
Zawsze przestrzegaj zawartych w niej zasad bezpieczeństwa, ostrzeżeń i poleceń. 
Specyfikacji umieszczonych w tym dokumencie nie wolno zmieniać. Nieprzestrzeganie wspomnianych zasad bezpieczeństwa, ostrze-
żeń i poleceń może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzeń kompaktowej jednostki wentylacyjnej.  
 
Aby zapewnić regularne przeglądy urządzenia, zaleca się zawarcie umowy konserwacyjnej. Twój dostawca dysponuje adresami auto-
ryzowanych serwisów/instalatorów w Twojej okolicy.

Fragmenty ostrzegające przed zagrożeniami lub źródłami zagrożeń oznaczono w tekście następującymi symbolami. Zapoznaj się z 
tymi symbolami.

5.1. Użyte symbole

B

Uwaga niebezpieczne napięcie elektryczne! Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń lub 
zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia.

B

Uwaga! Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń lub zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia i/
lub uszkodzenia urządzenia.

O
G

Ó
LN

IE
U

ŻY
TK

O
W

N
IK

S
P

EC
JA

LI
S

TA



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU URZĄDZENIA NATYNKOWEGO LG 100 AP              STRONA 10

Zmiany zastrzeżone

Należy uwzględnić przy tym obowiązujące na danym terenie, np. w gminie, przepisy budowlane, BHP i instalacyjne, w tym zasady 
określone przez dostawcę wody i energii elektrycznej oraz inne odnośne podmioty. Urządzenie może być zainstalowane tylko w su-
chym pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej zera. Temperatura, w którym ma być zamontowane urządzenie, musi 
stale mieścić się w zakresie od minimum +5 °C do maksimum +35 °C. Urządzenie może stać na podłodze lub wisieć na ścianie, przy 
czym montaż na ścianie wymaga konstrukcji o odpowiedniej nośności. Urządzenie nie może być narażone na żadne wstrząsy.  
 
Niektóre elementy systemu wentylacji, np. przewody powietrzne, instalowane w strefach nieogrzewanych, wymagają odpowiedniej 
izolacji cieplnej, aby zapobiec stratom ciepła lub skraplaniu się wilgoci (w razie spadku temperatury poniżej punktu rosy). Należy 
przestrzegać obowiązujących w danym miejscu zasad, przepisów i norm budowlanych i przeciwpożarowych. W razie potrzeby należy 
podjąć dodatkowe działania, umożliwiające montaż urządzenia, np. zamontować klapy przeciwpożarowe w przewodach powietrznych 
itd.

5.3. Montaż urządzenia

B

W trakcie montażu urządzenia należy przestrzegać odnośnych przepisów lokalnych i krajowych. Instalację urządze-
nia należy przeprowadzić zgodnie z krajowym prawem budowlanym.

B

Należy zaniechać wszelkich czynności mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo urządzenia! Ze względów 
bezpieczeństwa nie wolno demontować ani unieruchamiać żadnych zabezpieczeń. 

Należy regularnie sprawdzać prawidłowe działanie elementów ostrzegawczych i ochronnych. W razie usterki elementów związanych 
ze źródłem zasilania lub w przypadku stwierdzenia wad, np. obluzowanych połączeń lub przypalonych kabli, należy natychmiast 
wyłączyć urządzenie i nie uruchamiać go ponownie. W razie uszkodzenia i usterki przewodu zasilającego urządzenia, należy go nie-
zwłocznie naprawić, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń. Do momentu przywrócenia bezpieczeństwa eksploatacji, zabrania się włą-
czać urządzenie. W przypadku wystąpienia wady lub usterki elektrycznej, jej identyfikację i niezwłoczne usunięcie należy powierzyć 
wyłącznie uprawnionemu elektrykowi. Po zakończeniu prac elektrycznych należy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia i wyposażenie 
ochronne urządzenia (np. uziemienie itd.). 

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym! Zignorowanie tego ryzyka grozi śmiercią, obrażeniami 
lub uszkodzeniem mienia. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na elementach przewodzących prąd należy odłą-
czyć urządzenie od źródła zasilania i zabezpieczyć przed ponownym podłączeniem!

5.4. Prace elektroinstalacyjne

B

Prace elektroinstalacyjne oraz prace na elektrycznych częściach systemu muszą zostać wykonane przez uprawnio-
nego elektryka zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami.
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Przed otwarciem urządzenia i zanim zostaną wykonane na nim jakiekolwiek prace, np. konserwacja, naprawa itp., 
urządzenie należy odłączyć od prądu i zabezpieczyć przed ponownym podłączeniem do czasu zakończenia tych prac. 
Kompaktowy system wentylacji wymaga podłączenia do prądu  
o napięciu 230 V / 50 Hz i zgodnie z kolejnością faz. Przewód zasilający należy wyposażyć w uchwyt kablowy odcią-
żający. 

Do zewnętrznych złączy wolno podłączać tylko te urządzenia, w których między złączem a ich aktywnymi częścia-
mi, niezasilanymi prądem o bardzo niskim napięciu znamionowym (SELV/PELV) zastosowano bezpieczną izolację 
zgodnie z normą DIN EN 61140, np. izolację podwójną lub wzmocnioną zgodnie z normą DIN EN 60335-1 wzgl. DIN 
EN 60730-1. 
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5.5. Eksploatacja instalacji

B

System jest gotowy do eksploatacji pod warunkiem wykonania wszystkich wymaganych podłączeń oraz prawidłowe-
go zamontowania przewidzianych do tego części, np. tłumiki itp.

B

W razie wystąpienia wad lub usterek zagrażających ludziom lub mieniu, należy natychmiast wyłączyć system i nie 
włączać go ponownie. System musi być skutecznie unieruchomiony do czasu przywrócenia go do całkowitej spraw-
ności!

7. Budowa jednostki wentylacyjnej
W kompaktowej jednostki wentylacyjnej LG 100 wchodzą:

• kompaktowa obudowa EPP z izolacją termiczną i akustyczną 

• osłona urządzenia z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003

• front standardowo lakierowany proszkowo na kolor RAL 9003

• wysokowydajny wymiennik entalpiczny 

• wentylatory promieniowe EC 

• wbudowane czujniki do pomiaru strumienia objętości, temperatury, wilgotności względnej oraz stężenia LZO/eCO2

• filtry powietrza zewnętrznego i wywiewanego ISO Coarse 70 % oraz nawiewanego ISO ePM1 55 % 

• wbudowany układ monitoringu filtrów - liczący interwał czasowy wymiany 

• Standardowo obsługa odbywa się przez przycisk na urządzeniu; istnieje możliwość obsługi przez interfejs WLAN i aplikację 

PICHLER lub zdalnie przez PICHLER Connect oraz opcjonalnie przez podłączony panel sterujący „MINI“, umożliwiający ustawianie 

podstawowych funkcji.

6. Obsługa klienta

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.

9021 KLAGENFURT
Karlweg 5, Postfach 32
T +43 (0)463 32769

Wszystkie pytania dot. dostarczonej, kompaktowej jednostki wentylacyjnej LG 100 proszę kierować do montera Twojej instalacji prze-
wietrzania lub bezpośrednio do nas.

W razie pojawienia się komunikatu błędu lub uszkodzenia systemu wentylacji, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je 
od sieci. Otwierając urządzenie lub zdejmując osłony, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i pamiętać o istniejących ryzykach. 
Należy zaniechać wszelkich czynności mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo urządzenia.

Kompaktową jednostkę wentylacyjną wolno eksploatować tylko zgodnie z dokumentacją projektową. Musi być ona zgodna z obo-
wiązującymi przepisami dot. bezpieczeństwa urządzeń i produktów oraz odnośnymi dyrektywami UE i normami. Należy uwzględnić 
warunki otoczenia i nie instalować systemu wentylacji w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, na basenach ani w strefach narażo-
nych na działanie chemikaliów. Nigdy nie eksploatuj jednostki wentylacyjnej bez filtrów powietrza. Filtry powietrza należy regularnie 
sprawdzać pod kątem zabrudzenia i uszkodzenia, a w razie potrzeby wymienić. Wymianę filtrów powietrza powinno się przepro-
wadzać przynajmniej raz na pół roku lub w momencie pojawienia się na panelu sterującym komunikatu „Wymiana filtrów“. Należy 
stosować wyłącznie oryginalne filtry zapasowe. Jeśli system w lecie nie działa, należy ze względów higieny wymienić filtry powietrza 
przed jego ponownym uruchomieniem. 
 
Jeśli system wentylacji jest eksploatowany równocześnie z paleniskami wykorzystującymi powietrze wewnętrzne, należy stosować 
się do odnośnych przepisów bezpieczeństwa i norm. W przypadku palenisk wykorzystujących powietrze wewnętrzne, należy przewi-
dzieć osobny dopływ powietrza do spalania. Z uwagi na silne obciążenie i nieregularne działanie wyciągów kuchennych nie wolno pod 
żadnym pozorem podłączać do przewodu powietrza wywiewanego, z którego korzysta kompaktowa jednostka wentylacyjna. Wyciągi, 
które wydmuchują powietrze na zewnątrz, muszą mieć osobne przewody powietrzne, przy czym należy pamiętać o odpowiednim 
dopowietrzeniu pomieszczeń, np. przez nawiewniki okienne lub pracować w trybie obiegu zamkniętego. Szczegóły zob. rozdział 4.1.1 
i 4.1.2.
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Eksploatacja urządzenia wymaga podłączenia przewodu powietrznego i innych elementów systemu, np. tłumików, po 
to, aby nie można było np. dotknąć ręką wentylatorów lub podzespołów elektrycznych.
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Budowa urządzenia

8. Obsługa urządzenia

Zuluftfilter ePM1 55%

Enthalpietauscher

FOL-Klappe

Abluftfilter ISO Coarse 70%

AUL-Klappe

Außenluftfilter ISO Coarse 70%
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Obsługa systemu nawigacji bez panelu sterującego odbywa się przy pomocy przycisku umieszczonego w dolnej części urządzenia. 
Zielony kolor kontrolki LED sygnalizuje różne stany robocze systemu. Czerwony kolor kontrolki LED informuje wzgl. ostrzega przed 
błędami w działaniu urządzenia. Dokładny opis kodów błędu znajduje się w rozdz. 19.2.

Kontrolka i przycisk na spodzie urządzenia

Kontrolka Przycisk

Widok szczegółowy

Sposób migania Opis

1-5 x czerwony mignięcie
Odłącz urządzenie chwilowo od źródła zasilania, wyłączając je i ponownie 
włączając. Jeśli komunikat błędu nie zniknie, skontaktuj się z serwisem.

6 x czerwony mignięcie Informuje o ryzyku zamarznięcia lub skraplania, jednak nadal działa.

7 x czerwony mignięcie Urządzenie nie może połączyć się z Internetem.

Filtr powietrza wywiewanego ISO Coarse 70%

Filtr powietrza zewnętrznego ISO Coarse 70%

Klapa ZEW (powietrza 
zewnętrznego)

Klapa WYL (powietrza 
wylotowego)

Wymiennik entalpiczny

Filtr powietrza nawiewanego ePM1 55%
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Funkcje panelu sterującego MINI

Panel sterujący MINI sygnalizuje i pomaga ustawić następujące funkcje kompaktowej  
jednostki wentylacyjnej: 

•  stopień wietrzenia kompaktowej jednostki wentylacyjnej

•  wyświetlanie komunikatu dot. wymiany filtrów

•  wyświetlanie komunikatów błędu przy pomocy kontrolek LED

•  tryb intensywnego wietrzenia przez określony czas

•  tryby WIFI

Do obsługi urządzenia można opcjonalnie użyć panelu sterującego „MINI“.

9. Panel sterujący MINI

9.1. Funkcje

Panel sterujący MINI

9.2. Przyciski i kontrolki
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Sposób migania Praca

1 x zielony mignięcie Stopień wietrzenia 1

2 x zielony mignięcie Stopień wietrzenia 2

3 x zielony mignięcie Stopień wietrzenia 3

4 x zielony mignięcie Wietrzenie w trybie automatycznym

Stale migający, zielony kolor LED Access Point (punkt dostępu) umożliwiający połączenie z WLAN

Jednostkę wentylacyjną włącza się, naciskając dwukrotnie przycisk; po włączeniu system pracuje na stopniu wietrzenia 1. Kontrolka 
LED miga trzy razy na zielono w krótkich odstępach czasu. Klapa powietrza zewnętrznego i wylotowego otwiera się, a wentylatory 
zaczynają tłoczyć wybrany, roboczy strumień powietrza odpowiadający stopniowi wietrzenia 1. Każde kolejne naciśnięcie przycisku 
przełącza system wentylacji o jeden stopień wietrzenia wyżej. Po osiągnięciu stopnia „Tryb automatyczny“ (4 x mignięcie kontrolki LED 
na zielono) system wentylacji przełącza się z powrotem na tryb „Standby“ (Czuwanie), umożliwiając ponowny wybór poszczególnych 
stopni wietrzenia od początku. W trybie Standby (Czuwanie) wentylatory wyłączają się, a klapy powietrza zewnętrznego i wylotowego 
zamykają. Aktualny stan roboczy można rozpoznać po sposobie migania kontrolki, opisanym w poniższej tabeli. 

Wake-up Call (Budzenie):
Po zaprezentowaniu danego sposobu migania kontrolka LED przechodzi w stan uśpienia („sleeping mode“), a system wentylacji konty-
nuuje pracę na ustawionym stopniu wietrzenia.
Po naciśnięciu przycisku najpierw realizowana jest procedura „Wake-up Call“, czyli wybudzenie kontrolki LED ze stanu uśpienia. 
Migając w różny sposób, kontrolka LED pokazuje aktualny stan roboczy systemu (stopień wietrzenia, komunikaty błędu i dot. filtrów). 
Miganie w określony sposób powtarza się 3x, po czym kontrolka LED wraca do stanu uśpienia. 

Aby zmienić stopień wietrzenia, należy po procedurze „Wake-up call“ (Budzenie) i w trakcie migania (3 powtórzenia) nacisnąć przycisk 
na urządzeniu.
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1. Przycisk Plus
Podwyższa stopień wietrzenia.

2. Przycisk Minus
Obniża stopień wietrzenia.

3. Kontrolka LED błędów
Informuje o błędach, migając w różny sposób. 

4. Kontrolka LED filtrów
Po upływie okresu eksploatacji filtrów należy sprawdzić ich 
stan. 
Aby usunąć komunikat dot. filtrów, należy nacisnąć i przez 5 
sek. przytrzymać przyciski Plus i Minus.

5. Przycisk WIFI
- 1 x naciśnięcie włącza tryb WIFI.
- 2 x naciśnięcie wyłącza tryb WIFI.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sek. włącza tryb Access 
Point (punkt dostępu).

6. Kontrolka LED WIFI
- LED nie świeci się = WIFI wyłączone
- LED świeci się = tryb WIFI
- LED miga = tryb Access Point (punkt dostępu)

 

7. Przycisk Boost (intensywne wietrzenie)
Włącza stopień wietrzenia 3 (tryb intensywnego wietrzenia) 
przez określony czas (standardowo: 60 minut).

8. Kontrolka Boost (intensywne wietrzenie)
Świeci się, gdy tryb intensywnego wietrzenia jest włączony. 
Kontrolka LED aktualnego stopnia wietrzenia świeci się, a 
kontrolka LED stopnia wietrzenia 3 miga.

9. Kontrolki LED stopni wietrzenia
Pokazują aktualny stopień wietrzenia. 

Świecenie się wszystkich kontrolek oznacza, że włączony  
jest tryb automatyczny. System wentylacji działa w oparciu o 
regulację ilości powietrza w zależności od potrzeb, korzystając z 
pomiarów czujnika LZO.

Po upływie określonego czasu (możliwość konfiguracji) pracy na najwyższym stopniu wietrzenia system wentylacji automatycznie 
powraca do poprzednio ustawionego stopnia wietrzenia. Alternatywnie można ręcznie przerwać tryb intensywnego wietrzenia. Wy-
starczy nacisnąć w tym celu przycisk [-] na panelu sterującym.

Stopień wietrzenia 1 
Tryb intensywnego wietrzenia  

przez określony czas

Stopień wietrzenia 2 
Tryb intensywnego wietrzenia  

przez określony czas

Stopień wietrzenia 3 
Tryb intensywnego wietrzenia  

przez określony czas

Sposób migania Praca

Świeci się zielona kontrolka LED stopnia 1
 
Stopień wietrzenia 1

Świeci się zielona kontrolka LED stopnia 2
 
Stopień wietrzenia 2

Świeci się zielona kontrolka LED stopnia 3
 
Stopień wietrzenia 3

Wszystkie trzy kontrolki LED świecą się na zielono
 
Wietrzenie w trybie automatycznym
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Aplikacja PICHLER 
Komunikaty błędu  

w formie  
powiadomień PUSH

10. Obsługa za pośrednictwem aplikacji PICHLER i PICHLER Connect

Aplikacja przyjazna dla użytkownika: Dzięki naszej bezpłatnej 
aplikacji, przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem 
Android lub iOS łatwo obsłużysz kompaktową jednostkę wenty-
lacyjną, będąc w domu lub poza domem. 

Aby zainstalować aplikację PICHLER, należy ją pobrać ze sklepu 
APP Store lub Google Play. Aplikacja PICHLER może sterować 
systemem wentylacji bezpośrednio lub przez Internet.

Naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk WIFI (zob. 
czerwone zaznaczenie na rysunku z lewej), możesz włączyć 
tryb Access Point (punkt dostępu) w urządzeniu, co zostanie 
zasygnalizowane miganiem zielonej kontrolki LED WIFI.

Alternatywnie tryb Access Point (punkt dostępu) można włączyć, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk na urządzeniu. 
Włączenie tego trybu zostanie zasygnalizowane miganiem zielonej kontrolki LED.

10.1. Łatwa obsługa przy pomocy aplikacji PICHLER

Bezpieczeństwo eksploatacji: W razie ew. awarii systemu, zdalny dostęp daje serwisantom firmy  
PICHLER możliwość podjęcia szybkich działań niewielkim nakładem kosztów.

Zainstalowanie aplikacji PICHLER i ustanowienie połączenia z urządzeniem oznacza Twoją zgodę na naszą aktualną politykę prywat-
ności (zob.: www.pichlerluft.at/datenschutz.at). 

10.2. Zdalny dostęp za pośrednictwem PICHLER Connect

10.3. Ochrona danych

connect.
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Następnie naciśnij przycisk „Szukaj urządzeń...“

Jeśli jednostka wentylacyjna zostanie odnaleziony w trybie Access 
Point (punkt dostępu), pojawi się 12-cyfrowy numer.

 Brak numeru oznacza, 
 że smartfon nie połączył się 

 z jednostką wentylacyjną.
 Zacznij od początku!

Gdy tryb Access Point (punkt dostępu) jest włączony, jednostka 
wentylacyjna jest widoczny w ustawieniach WLAN smartfona. Wy-
bierz sieć o nazwie „LG100AHU“ i wprowadź hasło „Pichler1234“. Po 
ustanowieniu połączenia z jednostką wentylacyjną otwórz aplikację 
PICHLER. 

Zostanie wyświetlony następujący ekran:

Naciśnij przycisk „LG100 Access Point“, aby nawiązać  
bezpośrednie połączenie z jednostką wentylacyjną.

Naciśnij przycisk „Login“. Aplikacja sprawdzi połączenie  
i załaduje dane jednostki wentylacyjnej.

Przejdź do menu „Ustawienia WIFI“. 

 
 
 
Pojawi się następujący ekran:

10.4. Zakładanie konta

U
ŻY

TK
O

W
N

IK
O

G
Ó

LN
IE

S
P

EC
JA

LI
S

TA



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU URZĄDZENIA NATYNKOWEGO LG 100 AP              STRONA 17

Zmiany zastrzeżone

Zostanie wyświetlony ten sam 12-cyfrowy numer, który 
był widoczny w trybie Access Point (punkt dostępu).

Brak numeru oznacza, że albo jednostka  
wentylacyjna, albo Twój smartfon nie 

                 ma połączenia z routerem internetowym.  
                 Zacznij od początku!

Połącz smartfon z routerem internetowym i wybierz opcję 
„Połącz przez Internet“ na ekranie.

Aby połączyć jednostkę wentylacyjną z routerem internetowym, 
musisz wprowadzić nazwę sieci (WIFI SSID), hasło (WIFI Password) 
i standard szyfrowania (WIFI Encryption). Następnie naciśnij „Za-
stosuj“. Bezpośrednie połączenie Twojego smartfona z sjednostką 
wentylacyjną zostanie przerwane.

Jeśli system wentylacji i Twój smartfon są z sobą połączone przez Internet, musisz podać nazwę konta, adres e-mail i hasło. Naciśnij 
przycisk „Zapisz“, żeby założyć konto. 
Umożliwia to sterowanie jednostką wentylacyjną przez smartfona z każdego miejsca na świecie.

Ponieważ oba urządzenia korzystają z tej samej sieci, naciśnij 
przycisk „Szukaj urządzeń...“.
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11.1. Kontrolka na urządzeniu

11. Komunikaty błędu i ostrzeżenia

Komunikaty błędu na urządzeniu

Kontrolka
Przycisk

Znaczenie różnych sposobów migania objaśniono w rozdziale 19  „Opis błędów“ (rubryka Specjalista). Zanim wezwiesz specjalistę, 
sprawdź połączenie internetowe oraz wyłącz i włącz urządzenie.

Znaczenie różnych sposobów migania objaśniono w rozdziale 19 „Opis błędów“ (rubryka Specjalista). Zanim wezwiesz specjalistę, 
sprawdź połączenie internetowe oraz wyłącz i włącz urządzenie.

11.2. Panel sterujący MINI

B

Na panelu dotykowym MINI błędy kompaktowej jednostki wentylacyjnej są sygnalizowane odpowiednim pulsowa-
niem kontrolki błędu.

B

Komunikaty błędu kompaktowej jednostki wentylacyjnej są sygnalizowane miganiem czerwonej kontrolki umiesz-
czonej w dolnej części urządzenia.

Komunikat błędu na panelu sterującym MINI

Aplikacja sygnalizuje błędy sumarycznie w formie powiadomień PUSH. Aby dokładnie zidentyfikować błąd, należy odczytać sposób 
migania na panelu sterującym wzgl. na urządzeniu. 

11.3. Aplikacja PICHLER
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12. Konserwacja filtrów

Po upływie okresu eksploatacji filtrów (ustawionego fabrycznie na 6 miesięcy) panel 
sterujący zgłosi konieczność kontroli filtrów. Dzieje się to przy pomocy specjalnej 
kontrolki (na dole z lewej), która zacznie świecić ciągłym światłem w kolorze żółtym.

Wymagana wymiana filtrów 
Po wymianie filtrów należy zresetować licznik wymiany filtrów. 
 
Aby to zrobić, naciśnij i przez 5 sekund przytrzymaj równocześnie przyciski [+] i [-].  
Po naciśnięciu tej kombinacji komunikat dot. filtrów zniknie. 
 
Wcześniejsza wymiana filtrów 
W przypadku wcześniejszej wymiany filtrów, należy zresetować licznik wymiany 
filtrów bez odnośnego komunikatu. 
 
Również w tej sytuacji należy nacisnąć i przez 5 sekund przytrzymać równocześnie 
przyciski [+] i [-]. 

Po upływie okresu eksploatacji filtrów aplikacja generuje odpowiedni 
komunikat i przesyła go w formie powiadomienia PUSH.

12.1. Komunikat dot. filtrów na panelu sterującym MINI

12.1.1. Usuwanie komunikatu dot. filtrów na panelu sterującym MINI

12.3. Komunikat dot. filtrów za pośrednictwem aplikacji 
PICHLER

B

W ramach konserwacji filtrów zawsze należy wymienić wszystkie 3 filtry.

Komunikat dot. filtrów na panelu sterującym 
MINI

Migająca kontrolka LED
12.4. Wymiana filtrów

B

Filtry należy wymieniać wyłącznie na oryginalne filtry zapasowe, pamiętając, aby stosować filtry tej samej klasy.

B

Wymieniając filtry powietrza, należy uważać, aby nie zanieczyścić urządzenia i elementów instalacji. Brudne filtry 
powietrza należy niezwłocznie zgodnie z przepisami zutylizować. Zużyte filtry powietrza można usunąć wraz z inny-
mi odpadami bytowymi.

Po upływie okresu eksploatacji filtrów (ustawionego fabrycznie na 6 miesięcy) urzą-
dzenie sygnalizuje potrzebę ich wymiany, co przejawia się naprzemiennym miganiem 
zielonego i czerwonego koloru kontrolki LED. Aby usunąć komunikat dot. filtrów, 
naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk.

12.2. Komunikat dot. filtrów na urządzeniu
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Symbol Nazwa Nr kat.

Filtr wstępny ODA (powietrze 
zewnętrzne)

Filtr ETA (powietrze wywiewane)

Coarse 70% 40LG0500006A

Filtr dokładny SUP (powietrze 
nawiewane)

ePM1 55% 40LG0500007A

1. Komunikat dot. filtrów na panelu sterującym MINI wzgl. za pośrednictwem aplikacji Pichler.

2. Przełącz urządzenie na tryb Standby (Czuwanie).

3. Zdejmij front.

4. Zdejmij osłony filtrów, wciskając znajdujące się po bokach zatrzaski do środka.

5. Wysuń dany filtr powietrza, ciągnąc za poprzedzającą go płytkę. Uważaj na kierunek przepływu powietrza!

6. Wsuń nowy filtr powietrza i zamknij osłonę filtra. Uważaj na kierunek przepływu powietrza!

7. Ponownie załóż front.

8. Aby usunąć komunikat dot. filtrów, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk.

12.5. Sposób postępowania w związku wymianą filtrów

Przesuń front do góry Zdejmij front
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B

Wkładając nowe filtry, uważaj na ich właściwe położenie (kierunek przepływu powietrza).
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13. Transport, przechowywanie i usuwanie odpadów

Kompaktowa jednostka wentylacyjna jest dostarczana w opakowaniu transportowym. Należy stosować się do symboli bezpieczeń-
stwa umieszczonych na opakowaniu. Urządzenie należy przechowywać w opakowaniu, w odpowiednim, suchym pomieszczeniu. 
 
Aby zapobiec ew. uszkodzeniom transportowym, kompaktową jednostkę wentylacyjną LG. 100 należy traktować ostrożnie, a na czas 
transportu odpowiednio zabezpieczyć. Należy uważać, aby w żaden sposób nie uszkodzić, nie obalić ani nie przewrócić urządzenia. 
Należy unikać uderzeń i wstrząsów podczas transportu. W czasie transportu należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
Transportując urządzenie ręcznie, należy pamiętać o ograniczonych możliwościach człowieka dot. podnoszenia i przenoszenia cięża-
rów.

Materiały opakowaniowe należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, np. drewniane palety i kartony należy oddać do 
recyklingu.

Niedziałające urządzenie należy zdemontować, zlecając to specjalistycznej firmie i oddać do odpowiedniego punktu gromadzenia 
takich odpadów zgodnie z rozporządzeniem ws. zużytych urządzeń elektrycznych (EAG-VO), zakładającym realizację prawa wspólno-
towego, dyrektywy 202/95/WE (RoHS) oraz dyrektywy 2002/96/WE (WEEE).

Specjalistyczny personel - montaż / instalacja

13.1. Transport, przechowywanie i opakowanie

13.2. Utylizacja odpadów

B

W razie ew. uszkodzeń transportowych i/lub niekompletnej dostawy, należy spisać protokół rozbieżności i przedsta-
wić go na piśmie spedytorowi wzgl. dostawcy.

Odblokuj zatrzaski

Wysuń filtr

Usuń osłonę filtra

Wysunięte wszystkie 3 filtry
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14. Dane techniczne
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14.1. Budowa i wymiary urządzenia

1  Powietrze nawiewane

2  Powietrze wywiewane

3  Powietrze zewnętrzne( 100 mm)

4  Powietrze wylotowe( 100 mm)

5  Wymiennik entalpiczny

6  Wentylator ZEW (powietrza zewnętrznego)

7  Wentylator WYL (powietrza wylotowego)

8  Sterownik

9  Klapa ZEW (powietrza zewnętrznego)

10  Klapa WYL (powietrza wylotowego)

11  Filtr powietrza zewnętrznego ISO Coarse 70%

12  Filtr powietrza nawiewanego ePM 55%

13  Filtr powietrza wywiewanego ISO Coarse 70%

14  Przepust kablowy

17  Elektryczna nagrzewnica wstępna

NAW WYW
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14.3. Zabezpieczenia

B

Zabezpieczenia i osłony gwarantują bezpieczną eksploatację urządzenia i pod żadnym pozorem nie wolno ich wyłą-
czać ani demontować.

W razie wystąpienia wad lub usterek systemu wentylacji, zagrażających ludziom lub mieniu, należy natychmiast wyłączyć system 
i nie włączać go ponownie lub zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. System musi być skutecznie unieruchomiony do czasu 
przywrócenia go do całkowitej sprawności! Naprawę należy powierzyć serwisowi!

14.2. Schemat systemu

1.  Powietrze nawiewane (SUP) Powietrze nawiewane to powietrze wprowadzane do pomieszczenia.

2.  Powietrze wywiewane (ETA) Powietrze wywiewane to powietrze wyprowadzane z pomieszczenia.

3.  Powietrze zewnętrzne (ODA) Powietrze zewnętrzne to powietrze zasysane z zewnątrz.

4.  Powietrze wylotowe (EHA) Powietrze wylotowe to powietrze wydmuchiwane na zewnątrz.

5.  Wymiennik entalpiczny Służy do wymiany ciepła i odzyskiwania wilgoci z powietrza cieplejszego do zimniejszego.

6.  Wentylator powietrza zewnętrznego Zapewnia niezbędny strumień objętości w przewodzie powietrza nawiewanego.

7.  Wentylator powietrza wylotowego Zapewnia niezbędny strumień objętości w przewodzie powietrza wywiewanego.

8.  Układ sterowania (sterownik)

Będące integralną częścią systemu wentylacji czujniki VOC/eCO2 regulują pracą urządzenia 
w zależności od potrzeb. Obsługa jednostki wentylacyjnej odbywa się albo przy pomocy przy-
cisku na urządzeniu, albo za pośrednictwem aplikacji Pichler albo opcjonalnie przy pomocy 
panelu sterującego „MINI“.

9.  Klapa powietrza zewnętrznego Zamyka przyłącze powietrza zewnętrznego, gdy system wentylacji jest wyłączony.

10.  Klapa powietrza wylotowego Zamyka przyłącze powietrza wylotowego, gdy system wentylacji jest wyłączony.

11.  Filtr powietrza zewnętrznego ISO Coarse 70%
Służy do wstępnego filtrowania powietrza zewnętrznego i ochrony wnętrza systemu.  
Dodatkowo wydłuża interwały czasowe wymiany filtra powietrza nawiewanego.

12.  Filtr powietrza nawiewanego ISO ePM1 55% Służy do filtrowania drobnych cząstek w powietrzu nawiewanym.

13.  Filtr powietrza wywiewanego ISO Coarse 70%
Służy do filtrowania większych zanieczyszczeń w powietrzu wywiewanym, chroniąc wnętrze 
systemu przed zabrudzeniem.

14.  Przepust kablowy Elektryczny kabel zasilający

15.  Przyłącza powietrza nawiewanego do kilku 
pomieszczeń

Umożliwiają podłączenie systemu KOMFLEX do napowietrzania kolejnych pomieszczeń.

16.  Przyłącza powietrza wywiewanego z kilku 
pomieszczeń

Umożliwiają podłączenie systemu KOMFLEX do odpowietrzenia kolejnych pomieszczeń.

17.  Elektryczna nagrzewnica wstępna
Służy do ochrony przed skroplinami i szronem w wymienniku ciepła, gdy temperatury na 
zewnątrz są bardzo niskie. Opcjonalna, elektryczna nagrzewnica wstępna ogrzewa powietrze 
zewnętrzne w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego i wylotowego.
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Zmiany zastrzeżone

Typ urządzenia LG 100 AP - natynkowe

Jednostka wentylacyjna Zdecentralizowana

Zastosowanie Jedno pomieszczenie

Numer katalogowy jednostki wentylacyjnej 08LG100APF

Numer katalogowy jednostki wentylacyjnej z nagrzewnicą 
wstępną

08LG100APFV

Numer katalogowy frontu, RAL 9003 08LG100UPAPDF1A

Dane urządzenia

  Stopień wietrzenia 1 - 2 - 3 - Tryb automatyczny

  Stopień 1 - wietrzenie podstawowe 25

  Stopień 2 - wietrzenie normalne 42

  Stopień 3 - wietrzenie intensywne 60

  Tryb automatyczny (w zależności od potrzeb) 25 - 60

  Klasa efektywności energetycznej A

  Właściwości

  Funkcja stałego strumienia objętości   tak

  Regulacja wilgotności tak

  Regulacja jakości powietrza (LZO, eCO2) tak

  Mechaniczna klapa zamykająca przewód powietrza zewnętrz-
nego i wylotowego

tak

  Parametry wg EN13141-8:2014 1)

  Sprawność temperaturowa 83,6 %

  Sprawność odzysku wilgoci z powietrza nawiewanego 69,1 %

  Właściwa moc wejściowa SEL 0,28 Wh/m³

  Klasyfikacja filtrów powietrza zgodnie z normą EN ISO 16890

  Filtr ODA (filtr wstępny powietrza zewnętrznego) ISO Coarse 70 %

  Filtr SUP (filtr dokładny powietrza nawiewanego) ISO ePM1 55 %

  Filtr ETA (powietrze wywiewane) ISO Coarse 70 %

  Warunki robocze

  Dopuszczalna temperatura robocza (powietrze zewnętrzne)  
z / bez nagrzewnicy wstępnej

-15 °C / -5 °C

  Odprowadzanie skroplin niekonieczne 2)

  Układ elektryczny

  Instalacja elektryczna 230 V / 1 ~ / 50 Hz / 13 A

  Pobór mocy przez jednostki wentylacyjnej 8 – 40 W

  Pobór mocy przez nagrzewnicę wstępną 280 W

  Materiały i komponenty

  Część wewnętrzna EPP i blacha stalowa ocynkowana

  Obudowa i front Blacha stalowa ocynkowana i lakierowana proszkowo

  Wymiennik ciepła Wymiennik entalpiczny przeciwprądowy z membraną polimerową

  Wentylatory Wentylatory promieniowe EC

  Przyłącza powietrza

  Powietrze zewnętrzne / wylotowe 100 mmEmisja hałasu

Poziom izolacji akustycznej w trybie Standby (Czuwanie) 55 dB(A)

Poziom izolacji akustycznej w trybie Praca 55 dB(A)

14.4. Dane urządzenia
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Zmiany zastrzeżone

Wymiary i waga

Wymiary urządzenia S x W x G (bez przyłączy) 525 x 910 x 158 mm

Waga 25 kg

Front 525 x 908 x 43 mm

Waga 5 kg

Certyfikaty 

Certyfikat TÜV tak

Zezwolenie nadzoru budowlanego (DIBt) III 57 1.51.3-7/20

1) przy 70% maks. strumienia objętości; odpowiada stopniowi wietrzenia 2 
2) pod warunkiem stosowania zgodnie z przeznaczeniem jako systemu wentylacji pomieszczeń mieszkalnych skropliny nie występują

14.5. Emisja hałasu 

JEDNO POMIESZCZENIE
                 Strumień objętości m3/h

    25 42 60

Obudowa

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m L
 PA 1m

 dB(A) <20 22 29

Poziom mocy akustycznej L
WA

 dB(A)     29 35 43

Powietrze zewnętrzne / wylotowe

Poziom ciśnienia akustycznego L
PA

 dB(A), ochrona przed warunkami atmosfe-
rycznymi

    41 53 62

Poziom mocy akustycznej L
WA

 dB(A), ościeże     39 50 58

14.4. Dane urządzenia
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Zmiany zastrzeżone
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Aby zapobiec skraplaniu się wilgoci, jednostka wentylacyjna przełączy się na stopień wietrzenia 3, gdy wilgotność powierza wy-
lotowego przekroczy określoną wartość. Jeśli mimo to wilgotność powietrza wylotowego nadal będzie rosła, strumień objętości 
powietrza nawiewanego zostanie nieco zmniejszony, przez co równowaga w systemie zostanie zachwiana, zapewniając wydajne 
odprowadzanie wilgoci. Oznacza to, że przez system wentylacji do pomieszczeń trafi mniej powietrza nawiewanego, niż zostanie z 
nich wyprowadzone w postaci powietrza wywiewanego. Niewielkie podciśnienie w pomieszczeniu mieszkalnym zostanie wyrównane 
przez powietrze przedostające się przez nieszczelności budynku (np. drzwi wejściowe).

Wskazówka: Jeśli działanie funkcji braku równowagi nie jest wskazane lub dozwolone (np. w przypadku podgrzewacza gazowego), 
specjalista dokonujący rozruchu systemu powinien ją wyłączyć.

Jednostka wentylacyjna wróci do poprzednich ustawień, gdy wilgotność powietrza wylotowego spadnie poniżej określonej wartości. 
Jeśli mimo tego zabezpieczenia wilgotność powietrza wylotowego wciąż będzie bardzo wysoka, jednostka wentylacyjna przejdzie po 
około 30 minutach w tryb Standby (Czuwanie). Po około jednej godzinie czuwania jednostka wentylacyjna włączy się automatycznie 
wraz z zabezpieczeniem, które rozpocznie swoje działanie od początku.

15. Regulacja

15.1. Ochrona przeciwzamrożeniowa z nagrzewnicą wstępną

Opcjonalnie jednostka wentylacyjna LG 100 może zostać dostarczona wraz z wbudowaną, elektryczną nagrzewnicą wstępną PTC. Po 
włączeniu nagrzewnicy wstępnej zimne powietrze zewnętrzne jest wstępnie ogrzewane przez elektryczny element grzejny PTC. Ten 
tryb pracy zapewnia zrównoważony bilans strumienia objętości między powietrzem nawiewanym a wywiewanym.

• Nagrzewnica wstępna włączy się, gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie bardzo niska, gdy temperatura powietrza 
wylotowego spadnie poniżej określonej wartości lub gdy różnica temperatur powietrza wywiewanego i nawiewanego przekroczy 
zdefiniowaną wartość i pozostanie włączona przez minimalny czas pracy.
• Gdy temperatura powietrza wylotowego przekroczy określoną wartość, nagrzewnica wstępna wyłączy się po upływie minimalnego 
czasu pracy. 
• Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, a nagrzewnica wstępna była włączona, to wentylatory będą jeszcze przez chwilę pracować.

15.3. Ochrona przeciwzamrożeniowa bez nagrzewnicy wstępnej

B

Uwaga! To zabezpieczenie przerywa działanie jednostki wentylacyjnej w niskich temperaturach zewnętrznych.

Gdy temperatury na zewnątrz są bardzo niskie wymienniki ciepła w jednostkach wentylacyjnych bez nagrzewnicy wstępnej są na-
rażone na zamarznięcie. Jeśli system jest wyposażony w przyłącze do odprowadzania skroplin, należy bezwzględnie unikać skra-
plania się wilgoci. Dlatego, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spada poniżej -5 °C, jednostka wentylacyjna jest ze względów 
bezpieczeństwa  automatycznie wyłączany na około jedną godzinę, a klapy powietrza zewnętrznego i wylotowego są automatycznie 
wyłączana. Następnie odbywa się automatyczne, ponowne uruchomienie jednostki wentylacyjnej.

15.2. Ochrona przeciwwilgociowa
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Zmiany zastrzeżone

15.4. Regulacja w oparciu o pomiar LZO/eCO2

Za pomiar jakości powietrza wewnętrznego odpowiadają czujniki VOC i eCO2 i na tej podstawie, w zależności od potrzeb regulowany 
jest strumień objętości. W trybie automatycznym jednostka wentylacyjna reguluje strumień objętości w zależności od jakości powie-
trza (VOC) wzgl. stężenia eCO2. Im wyższa wartość, tym większy strumień objętości.
W przypadku CO2, akceptowalne powietrze wewnętrzne nie powinno przekraczać wartości ok. 1000 ppm i być klasy 1 do 2.

Jakość powietrza wewnętrznego/ 
IAQ Rating

Wartość referencyjna/ 
Reference Level TVOC (mg/m3)

Klasa jakości powietrza/ 
Air Quality

<2.0 Klasa 1 / Level 1 <0,3 Bardzo dobra / very good

2,0 do 2,99 Klasa 2 / Level 2 0,3 do 1,0 Dobra / good

3,0 do 3,99 Klasa 3 / Level 3 1,0 do 3,0 Średnia / medium

4,0 do 4,99 Klasa 4 / Level 4 3,0 do 10 Dostateczna / poor

5.0 Klasa 5 / Level 5 > 10 Zła / bad
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Górna granica wynikająca z zasad 
fizyki budowlanej (skropliny, pleśń...) 
ok. 45% do 55% 

idealnie 35% do 45% w.w. 

dolna granica komfortu u człowieka 20% 

15.5. Regulacja jakości powietrza zewnętrznego

Jeśli jednostka wentylacyjna jest fabrycznie wyposażona w (opcjonalny) czujnik LZO/eCO2 w przewodzie powietrza zewnętrznego, 
to funkcję tę można włączyć za pośrednictwem aplikacji. Jeśli jakość powietrza zewnętrznego (wartość LZO) spadnie na jakiś czas 
poniżej klasy 4, jednostka wentylacyjna przełączy się na tryb Standby (Czuwanie). Po około jednej godzinie w stanie czuwania system 
automatycznie się uruchomi. 
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Zmiany zastrzeżone

Aby móc zamontować obudowę natynkową, najpierw należy z niej wyjąć moduł wsuwany i odłożyć go na bok.

16.1. Prace przygotowawcze

16.1.1. Wyjmowanie modułu wsuwanego z obudowy natynkowej

16. Montaż
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Wyjmowanie modułu wsuwanego z obudowy natynkowej
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Zmiany zastrzeżone

Szablon należy po wypionowaniu i wypoziomowaniu przytwierdzić do ściany.

Wykonanie otworów rdzeniowych do przeprowadzenia przewodów powietrza zewnętrznego i wylotowego oraz otworów montażo-
wych ułatwia dołączony szablon. 

Szablon montażowy do obudowy natynkowej LG 100

16.1.2. Wyjmowanie szablonu do wiercenia otworów z kartonowego opakowania

Wymiary szablonu montażowego do obudowy natynkowej LG 100
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Zmiany zastrzeżone

Przed wywierceniem otworów rdzeniowych na przewody powietrza zewnętrznego i wylotowego, należy je zaznaczyć przy pomocy 
dołączonego szablonu. Na szablonie zaznaczono także otwory montażowe pod wkręty mocujące obudowę oraz miejsce przepustu 
kablowego.

Następnie przy pomocy wiertła rdzeniowego 142 mm należy wywiercić odpowiednie otwory i osadzić wkręty mocujące obudowę.

16.1.3. Prace budowlane związane z montażem obudowy natynkowej

Zaznaczanie otworów na podstawie szablonu montażowego

Wiercenie otworów rdzeniowych i osadzanie wkrętów

Wiercenie otworów w zaznaczonych miejscach

Bruzdowanie ściany
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Zmiany zastrzeżone

Opcjonalną rurę z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 125 i długości 1 metra należy skrócić odpowiednio do grubości ścia-
ny. Jeśli całkowita grubość ściany przekracza 50 cm, należy użyć dwóch rur z tworzywa sztucznego. Przewody powietrza zewnętrz-
nego i wylotowego należy zamontować z delikatnym spadkiem w kierunku na zewnątrz.

Następnie przy pomocy wiertła rdzeniowego 142 mm należy wywiercić odpowiednie otwory i osadzić kołki rozporowe do zamocowa-
nia obudowy.

16.2. Prace wewnętrzne

16.2.1. Montaż przewodów powietrza zewnętrznego i wylotowego

Izolowanie i skracanie rur z tworzywa sztucznego do lica 
ściany

Montaż peszla elektroinstalacyjnego

Wypełnianie pianką montażową

Przeciąganie kabla

B

Kabel musi być przynajmniej o 50 cm dłuższy.

B

Rury należy zaizolować samoprzylepną pianką o zamkniętej strukturze komórek (np. kauczukiem syntetycznym) w 
celu ochrony przed wodą kondensacyjną, a następnie na całym obwodzie zapiankować.
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Zmiany zastrzeżone

Obudowę natynkową należy zawiesić na zamontowanych wcześniej wkrętach, a wkręty dokręcić.

16.2.2. Montaż obudowy natynkowej

Wieszanie obudowy natynkowej

Przykręcanie obudowy natynkowej do ściany

Przykręcanie obudowy natynkowej
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Zmiany zastrzeżone

16.2.3. Wkładanie modułu wsuwanego do obudowy natynkowej

Wkładanie modułu wsuwanego

B

W przypadku stosowania kratki chroniącej przed warunkami atmosferycznymi, montowanej od wewnątrz, należy ją 
zamontować przed włożeniem modułu wsuwanego (szczegóły dot. sposobu postępowania zob. rozdział 16.4.1. „Mon-
taż kratek chroniących przed warunkami atmosferycznymi“). W ramach montażu modułu wsuwanego w obudowie 
natynkowej należy wykonać połączenia elektryczne.
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16.3. Instalacja elektryczna

Przed wykonaniem prac elektroinstalacyjnych należy zdemontować obudowę układu sterowania.

B

Prace elektroinstalacyjne oraz prace na elektrycznych częściach systemu muszą zostać wykonane przez uprawnio-
nego elektryka.

B

Jednostkę wentylacyjną pomieszczeń mieszkalnych LG 100 należy podłączyć do ułożonej na stałe instalacji elektrycz-
nej, wyposażonej w urządzenie odłączające, umożliwiające całkowite odłączenie zgodnie z warunkami ochrony prze-
ciwprzepięciowej kategorii III oraz zamontować i eksploatować zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

B

Przed rozpoczęciem prac na płytce sterującej należy odłączyć urządzenie od wszystkich źródeł zasilania i  
zabezpieczyć przed ponownym podłączeniem.

Wkładanie modułu wsuwanego

Demontaż obudowy układu sterowania
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Zmiany zastrzeżone

Opcjonalnie można sterować jednostką wentylacyjną przy pomocy panelu sterującego MINI lub za pośrednictwem magistrali Modbus 
RTU (w ramach połączenia z GLT, tj. systemem sterowania budynkiem). Do dyspozycji jest wejście cyfrowe ustawione jako „Wyjście 
zewn.“ (styk: rozwierny lub zwierny) lub „Zewn. stopień wietrzenia 3“ (styk zwierny), w zależności od konfiguracji. Standardowym 
ustawieniem wejścia cyfrowego jest „Zewn. stopień wietrzenia 3“.
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Mocowanie przewodu zasilającego opaską zaciskowąDemontaż obudowy układu sterowania

Przy pomocy opaski zaciskowej należy zabezpieczyć przewód zasilający przed wyrwaniem, mocując go do obudowy układu sterowania.

Schemat połączeń

B

Po podłączeniu przewodu należy ponownie zamontować obudowę układu sterowania.

Wejście cyfrowe
(Zewn. stop/zewn. LS3)

Uchwyt kablowy

Panel sterowania Mini 
(opcja)

Przewód zasilający
L/N/PE
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Zmiany zastrzeżone

Urządzenie natynkowe zamontowane na gotowo

Widok szczegółowy

Następnie należy przykręcić moduł wsuwany 4 dołączonymi śrubami do obudowy natynkowej.
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Zmiany zastrzeżone

16.4.1. MONTAŻ KRATEK CHRONIĄCYCH PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

W zależności od typu, kratki z tworzywa sztucznego montuje się od wewnątrz (kratka o średnicy znamionowej  170, składana) lub od 
zewnątrz (kratka o średnicy znamionowej 155) po otynkowaniu elewacji.

Okrągłe kratki zaleca się nieco obrócić: kratkę powietrza zewnętrznego (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) lekko w prawo, a krat-
kę powietrza wylotowego (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) lekko w lewo, aby zapobiec zwarciu strumieni powietrza.

Szczelinę okalającą przewód powietrza zewnętrznego/wylotowego należy wypełnić pianką montażową.

16.4. Prace zewnętrzne

Przepusty w ścianie zewnętrznej Montaż kratek z tworzywa sztucznego o średnicy znamiono-
wej 155 od zewnątrz z lekkim obrotem

16.4.1.1. MONTAŻ OD ZEWNĄTRZ
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Zmiany zastrzeżone

16.4.2. Montaż frontu

Aby zamknąć urządzenie, należy założyć front, osadzając go na module wsuwanym. W tym celu należy docisnąć pokrywę do ściany i 
nasunąć z góry na dół.

Montaż frontu w 2 krokach

B

Aby zamknięcie było szczelne, należy dokładnie nałożyć front!

16.4.1.2. MONTAŻ OD WEWNĄTRZ

Otworzyć kratkę  
i wciągnąć z powrotem

Zamocować kratkę, kładąc  
linkę zabezpieczającą w obudowie

Kratkę o średnicy znamionowej 170  
wprowadzić przez otwór
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Specjalistyczny personel - uruchamianie

17.1. Zasady bezpieczeństwa

17.2. Zalecenia dot. konserwacji

B

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji urządzenia zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć 
urządzenie od wszystkich źródeł zasilania! 

B

Poniższe prace dot. systemu wentylacji należy zlecić specjalistom. Jeśli podczas prac konserwacyjnych zostaną 
stwierdzone jakiekolwiek wady urządzenia, należy ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie je usunąć. Przy wy-
mianie części i naprawach należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych.

17. Konserwacja i czyszczenie

Pozostałe komponenty instalacji i elementy systemu należy konserwować i czyścić zgodnie z instrukcją i obowiązującymi przepi-
sami. W czasie zdejmowania osłony uszczelniającej frontu lub ew. innych osłon należy zachować ostrożność i przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa, pamiętając o potencjalnych zagrożeniach. Aby usunąć zanieczyszczenia i kurz, najlepiej posłużyć się odkurzaczem. 
Używanie nadmiernej siły lub sprężonego powietrza może uszkodzić poszczególne podzespoły i powierzchnie urządzenia. Nie wolno 
stosować środków czyszczących o agresywnym lub rozpuszczającym działaniu. Podzespoły elektryczne nie mogą mieć kontaktu z 
wodą ani z wilgocią. W trakcie wszystkich prac elektrycznych należy przestrzegać „Zasad bezpieczeństwa“ zawartych w rozdziale 5, a 
zwłaszcza akapitu „Prace elektroinstalacyjne“.

17.3. Czyszczenie wymiennika entalpicznego

W zależności od stopnia zabrudzenia wymiennika entalpicznego zaleca się go czyścić przynajmniej raz w roku. Na czas konserwacji 
wymiennik ciepła należy ostrożnie wyjąć z urządzenia. Wymiennik czyści się, przepłukując go ciepłą wodą (maks. 50 °C). Pod żadnym 
pozorem nie wolno przedmuchiwać wymiennika sprężonym powietrzem. Mogłoby go to uszkodzić!

W tym celu należy zdjąć front oraz otworzyć i zdjąć osłonę uszczelniającą zamocowaną na bocznych śrubach.

1.) Demontaż frontu:

Przesuń front do góry Otwórz osłonę uszczelniającą
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2.) Wyjmowanie i czyszczenie wymiennika ciepła:

Wyjmij wymiennik ciepła

Najpierw odkręć śruby, potem zdejmij osłonę uszczelniającą, a następnie wyjmij i wyczyść wymiennik ciepła. Po wyczyszczeniu po-
czekaj, aż wymiennik ciepła wyschnie, wsuń go ostrożnie na miejsce i załóż osłonę uszczelniającą. Ponownie zamontuj front.

W zależności od stopnia zabrudzenia wnętrze obudowy zaleca się czyścić przynajmniej raz w roku. Należy przy tym uważać, aby nie 
uszkodzić powierzchni urządzenia. Nadmierna siła użyta np. w trakcie wybranej metody czyszczenia może uszkodzić powierzchnie! 
Aby usunąć kurz, najlepiej użyć szmatki lub odkurzacza. Podzespoły elektryczne nie mogą mieć kontaktu z wodą ani z wilgocią. Nale-
ży unikać zwłaszcza ryzyka uszkodzenia czujników oraz przewodów i podzespołów elektrycznych.

17.4. Czyszczenie obudowy urządzenia

Czyszczenie urządzenia
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17.5. Tabela konserwacji

Tabelę należy wypełnić po przeprowadzeniu konserwacji w celu udokumentowania wykonanych czynności:

System uruchomiony przez: Data

Nr Czynności konserwacyjne (np. wymiana filtrów) wykonane przez (podpis) Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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18. Uruchamianie

•  Czy przewody powietrzne i dodatkowe komponenty są zamontowane i hermetyczne?

•  Czy wszystkie komponenty systemu są zamontowane i podłączone elektrycznie?

•  Czy wszystkie kable elektryczne są podłączone i czy panel sterujący jest zamontowany?

•  Czy panel sterujący jest prawidłowo podłączony elektrycznie?

• Kontrola komponentów systemu, ew. korekta ustawień. 

• Parametryzacja systemu, np. korekta strumienia objętości/stopnia wietrzenia.

•  Prawidłowa konfiguracja rozszerzeń.

Stopień wie-
trzenia

Tryb pracy Nazwa
Ustawienie fabryczne - jedno 

pomieszczenie

0
Standby 
(Czuwanie)

Tryb Standby (czuwanie) oznacza, że klapy są zamknięte i budynek nie jest 
przewietrzany

Brak strumienia objętości

1
Słabe wietrze-
nie 

Niewielki strumień objętości i minimalne przewietrzanie budynku 25 m³/h

2
Normalne 
wietrzenie

Średni strumień objętości i normalne przewietrzanie budynku 42 m³/h

3
Intensywne 
wietrzenie

Silny strumień objętości, intensywne wietrzenie, zapewniające szybkie, silne 
przewietrzanie budynku

60 m³/h

4
Tryb automa-
tyczny

Strumień objętości regulowany w zależności od potrzeb w oparciu o pomia-
ry czujnika LZO

25 - 60 m³/h

B

Przed uruchomieniem urządzenia cały system wentylacji musi być skończony, podłączony i gotowy do pracy. Zakoń-
czenie wszystkich prac jest warunkiem bezpiecznego uruchomienia wzgl. ustawienia systemu. Zmiany fabrycznych 
ustawień panelu sterującego może dokonać wyłącznie specjalistyczny zakład. Nieprawidłowe ustawienia mogą 
spowodować wadliwe działanie urządzenia.

18.1. Zasadnicze kwestie związane z uruchamianiem

18.2. Parametryzacja systemu
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19. Opis błędu 

W poniższych tabelach znajdują się opisy błędów i odpowiadające im sposoby migania kontrolek.
Przy pomocy programu serwisowego (dostępny tylko dla specjalistów) można dokładnie zlokalizować błąd.

19.1. Opis błędów na panelu sterującym MINI

Sposób migania Błąd

1 x mignięcie kontrolki błędu Z04, Z05 (błąd wentylatora)

2 x mignięcie kontrolki błędu Z06- Z13 (błąd czujnika zespolonego)

3 x mignięcie kontrolki błędu Z14, Z15 (błąd czujnika)

4 x mignięcie kontrolki błędu Z17, Z18 (błąd klapy)

5 x mignięcie kontrolki błędu Z02, Z03 (błąd transmisji danych)

6 x mignięcie kontrolki błędu Z19, Z20, Z21 (ryzyko zamarznięcia)

7 x mignięcie kontrolki błędu Z01 (brak połączenia z Internetem)

Świeci się kontrolka filtra Z16 (komunikat dot. filtrów)

Błąd Opis

Z01 Połączenie z Internetem niemożliwe

Z02 Komunikacja z czujnikiem zespolonym 1

Z03 Komunikacja z czujnikiem zespolonym 2

Z04 Wentylator powietrza wylotowego zablokowany (kontrola obrotów)

Z05 Wentylator powietrza zewnętrznego zablokowany (kontrola obrotów)

Z06 Czujnik zespolony 1: T1 - powietrze zewnętrzne

Z07 Czujnik zespolony 1: strumień objętości - powietrze zewnętrzne

Z08 Czujnik zespolony 1: wilgotność względna - powietrze zewnętrzne

Z09 Czujnik zespolony 1: Czujnik LZO/CO2 - powietrze zewnętrzne

Z10 Czujnik zespolony 2: T2 - powietrze wylotowe

Z11 Czujnik zespolony 2: strumień objętości - powietrze wylotowe

Z12 Czujnik zespolony 2: wilgotność względna - powietrze wylotowe

Z13 Czujnik zespolony 2: czujnik LZO/CO2 - powietrze zewnętrzne

Z14 T3 - powietrze wywiewane

Z15 T4 - powietrze nawiewane

Z16 Wymień filtry powietrza

Z17 Klapa ZEW (powietrza zewnętrznego, kontrola strumienia)

Z18 Klapa WYL (powietrza wylotowego, kontrola strumienia)

Z19 Nagrzewnica wstępna nie ma mocy

Z20 Ryzyko zamarznięcia

Z21 Ryzyko skraplania
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W poniższych tabelach znajdują się opisy błędów i odpowiadające im sposoby migania kontrolek.
Przy pomocy programu serwisowego (dostępny tylko dla specjalistów) można dokładnie zlokalizować błąd.

Sposób migania Błąd

1 x mignięcie czerwonej kontrolki Z04, Z05 (wentylatory)

2 x mignięcie czerwonej kontrolki Z06 - Z13 (nieprawidłowe wartości czujników zespolonych)

3 x mignięcie czerwonej kontrolki Z14, Z15 (czujnik temperatury)

4 x mignięcie czerwonej kontrolki Z17, Z18 (klapy)

5 x mignięcie czerwonej kontrolki Z02, Z03 (komunikacja z czujnikami zespolonymi)

6 x mignięcie czerwonej kontrolki Z19, Z20, Z21 (ryzyka zamarznięcia lub skraplania)

7 x mignięcie czerwonej kontrolki Z01 (brak połączenia z Internetem)

Zielona i czerwona kontrolka migają naprzemiennie Z16 (komunikat dot. filtrów)

Błąd Opis

Z01 Połączenie z Internetem niemożliwe

Z02 Komunikacja z czujnikiem zespolonym 1

Z03 Komunikacja z czujnikiem zespolonym 2

Z04 Wentylator powietrza wylotowego zablokowany (kontrola obrotów)

Z05 Wentylator powietrza zewnętrznego zablokowany (kontrola obrotów)

Z06 Czujnik zespolony 1: T1 - powietrze zewnętrzne

Z07 Czujnik zespolony 1: strumień objętości - powietrze zewnętrzne

Z08 Czujnik zespolony 1: wilgotność względna - powietrze zewnętrzne

Z09 Czujnik zespolony 1: Czujnik LZO/CO2 - powietrze zewnętrzne

Z10 Czujnik zespolony 2: T2 - powietrze wylotowe

Z11 Czujnik zespolony 2: strumień objętości - powietrze wylotowe

Z12 Czujnik zespolony 2: wilgotność względna - powietrze wylotowe

Z13 Czujnik zespolony 2: czujnik LZO/CO2 - powietrze zewnętrzne

Z14 T3 - powietrze wywiewane

Z15 T4 - powietrze nawiewane

Z16 Wymień filtry powietrza

Z17 Klapa ZEW (powietrza wylotowego, kontrola strumienia)

Z18 Klapa WYL (powietrza wylotowego, kontrola strumienia)

Z19 Nagrzewnica wstępna nie ma mocy

Z20 Ryzyko zamarznięcia

Z21 Ryzyko skraplania

19.2. Opis błędów na urządzeniu

Do usuwania błędów niezbędny jest laptop podłączony przez złącze microUSB do panelu sterującego lub połączenie z urządzeniem 
przez sieć WLAN.  
 
Bliższe informacje dot. instalacji/obsługi programu serwisowego i aktualizacji oprogramowania wysyłamy na prośbę naszych autory-
zowanych partnerów. 
 
Infolinia serwisowa: +43 (0)463 32769-290
E-mail: service@pichlerluft.at

20. Instalacja/obsługa programu serwisowego i aktualizacje oprogramowania
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21. Części zamienne i akcesoria 

Nazwa Numer katalogowy

OPCJA: Panel sterujący MINI do LG 100 08LGMINI100

Kabel połączeniowy ekranowany J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 40LG040340

Nazwa Numer katalogowy

Filtry ODA/ETA ISO Coarse 70% powietrza zewnętrznego i wylotowego 40LG0500006A

Filtr SUP ISO ePM1 55% powietrza nawiewanego 40LG0500007A

21.1. Elementy sterujące

21.2. Filtr powietrza

B

Przy wymianie części i naprawach należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych. Tylko stosowanie 
oryginalnych części zamiennych gwarantuje bezpieczną eksploatację systemu!

22. Zmiany zastrzeżone

Nieustannie staramy się ulepszać i optymalizować nasze produkty pod względem technicznym, w związku z czym zastrzegamy sobie 
prawo do częściowej bądź całościowej modyfikacji urządzeń lub ich danych technicznych bez uprzedzenia.
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Nazwa Numer katalogowy

MODBUS / KNX-GATEWAY 08KNXGA100A

21.3. Gateway
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Deklaracja zgodności WE (EC Declaration of Conformity) 

Producent / Manufacturer:        J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
Adres / Address:     Karlweg 5  
        A-9021 Klagenfurt am Wörthersee 
Nazwa / Product description:   Zdecentralizowana, kompaktowa jednostka wentylacyjna ze zintegrowanym układem sterowania 
Wersje / Type:    LG 100 UP / LG 100 AP / LG100 DE 
        z panelem sterującym MINI 

Wymienione produkty w wersji wprowadzonej przez nas na rynek są zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi: 
The products described above in the form as delivered are in conformity with the provisions of the following European Directives: 

2014/35/WE W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do do udostępniania na rynku  
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia    On the harmonisation  

  of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electri-  
cal equipment designed for use within certain voltage limits 

2014/30/WE  W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromag 
  netycznej  
  On the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 

2009/125/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów     
  dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią 
     Council Directive on the approximation of the laws of the Member States establishing a framework for the setting    
  of ecodesign requirements for energy-related products 

Zgodność z dyrektywami potwierdza się poprzez zastosowanie następujących norm i rozporządzeń: 
Conformity to the Directives is assured through the application of the following standards and regulations: 

1253/2014/UE Rozporządzenie Komisji (UE) w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych  
COMMISSION REGULATION (EU) implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to  
ecodesign requirements for ventilation units  

1254/2014/UE uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energety-
cznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych 

VO 1254/2014/EU supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy 

DIN EN 60335-1:2012-10 + Ber.1:2014-04 + Ber.2:2014-11+Bbl.1:2016-06+A13:2018-07 
DIN EN 60335-2-40:2014-01 
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02 
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-02 
EN IEC 61000-3-2:2019-03    EN 61000-3-3:2013-08 

     EN 62233:2008-04 
     EN 55014-1:2017-04 
    EN 55014-2:2015-04  

Modyfi kacja urządzenia w zakresie sprawiającym, że jest on inny niż w momencie dostawy, powoduje utratę zgodności.  
Product modifi cations after delivery may result in a loss of conformity. 

Niniejsza deklaracja potwierdza zgodność z wymienionymi dyrektywami, lecz nie gwarantuje żadnych właściwości.  
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji dostarczonej wraz z produktem. 
This declaration certifi es the conformity to the specifi ed directives but contains no assurance of properties. The safety documentation 
accompanying the product shall be considered in detail. 

            J. Pichler Gesellschaft m.b.H.       Klagenfurt, dn. 16 czerwca 2020  
            Dyrektor Generalny / General Manager 

Osoba odpowiedzialna za treść: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.   
Zdjęcia: Ferdinand Neumüller, Archiwum J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Tekst: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
Wszystkie prawa zastrzeżone | Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy | Zmiany zastrzeżone | Wersja: 
10/2021 db  

Wentylacja syste-

J. PICHLER 
Gesellschaft m.b.H. 

o�  ce@pichlerluft.at 
www.pichlerluft.at  

ÖSTERREICH 9021 
KLAGENFURT  AM 
WÖRTHERSEE 
Karlweg 5 
T +43 (0)463 32769 
F +43 (0)463 37548  

AUSTRIA 1100 WIEN 
Doerenkampgasse 5 
T +43 (0)1 6880988 
F +43 (0)1 6880988-13  

Oddziały   w Słowenii i Serbii.   
Dystrybutorzy w Europie.  

23. Deklaracja zgodności WE / EC Declaration of Conformity
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J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

office@PICHLERluft.at
www.PICHLERluft.at

AUSTRIA
9021 KLAGENFURT 
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

AUSTRIA
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Oddziały 
w Słowenii i Serbii.  
Dystrybutorzy w Europie.

Osoba odpowiedzialna za treść: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H.  
Zdjęcia: Ferdinand Neumüller, Archiwum J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. | Tekst: J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. 
Wszystkie prawa zastrzeżone | Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy | Zmiany zastrzeżone | Wersja: 
02/2022 EH

Twój partner/instalator:

Wentylacja systemowa.

ErP
2018

ErP 2018 
Spełnia wymagania dyrektywy ws. ekopro-

jektu zgodnie z rozp. UE 1253/2014.


