
Превод от английски език 

Инструкция за сглобяване на МEnV 180 – Възстановител на свеж въздух при отопляване. Моля 

прочетете внимателно тези инструкции преди да започнете инсталирането на уреда.  

Предупреждения: 

Забележка: Сглобяването на уреда трябва да се осъществи без използването на електрически 

ток. Електрическото свързване на уреда трябва да бъде настроено от сертифициран търговски 

представител, съгласно приложимите регулации. Напрежението и захранването на 

електрическия ток трябва да бъдат съвместими със спецификациите за използването на 

продукта. Токов полюсен разпределител с контактно отваряне с минимален размер 3мм е 

предназначен за инсталацията. Инсталацията в стаи с висока влажност или влажни места, 

трябва да бъде извършена съгласно директива DIN/VDE 0100T701. 

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 г. и от хора с намалени физически, 

чувствителни или  умствени способности или липса на необходимите познания, в случай че им 

е проведена необходимата инструкция или се намират под необходимото наблюдение, по 

отношение на използване на уреда по безопасен начин и в случай, че са наясно с 

произтичащите рискове. Децата не трябва да използват уреда за игра. Почистването и 

поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца без необходимия надзор. 

В случай, че обработвате помещение в което има инсталирана камина, моля уверете се, че в 

стаята, в която възнамерявате да използвате уреда, има достатъчно вентилация, и особено в 

това дали корпуса на сградата се намира в добро състояние. 

Трябва да бъдат вземани предвид съответните приложими разпоредби за работа с камини 

(газови бойлери, комини, абсорбатори на въздух и др.) и контролирано проветряване и 

вентилация (МеnV 180). Свържете се с отговорният коминочистач за вашия район, в случай че 

имате въпроси. 

С цел да се предотврати неправилна употреба и повреда, уреда трябва да бъде инсталиран на 

височина минимум 2,30м над земята (за външна инсталация). 

Общи инструкции: 

- Мин 1 м разстояние между уредите 

- Макс. 10 м разстояние между двойка уреди 

- Макс. една разделителна стена с дебелина 15 см. 

1-29 Инструкции за инсталиране на Възстановител на свеж въздух при отопляване MEnV 180 

Технически данни на MEnV 180: 

Рейтинг на предпазване: Уред за възстановяване на топлината: II/IP X2 съдържание 

Напрежение на захранването: 220-240V (~50Hz) 

Мотор:  24V DC, внедрен цилиндър 

Мощност:  3/ 4,5/7 W 

Въздушна мощност: 16/25/37 м3/ч. 

Степен на възстановяване на топлината: макс. 85%, ϴ 79.1% 



Напрежение на звука (3м): 22/29/35 Дб(А) 

Звукова изолация от външната среда: 39 Дб (еквивалентно на звук от прозоречно изолационно 

стъкло №3 съгласно директива VDI 27 19) 

*Подлежи на технически промени 

Първоначална употреба на Възстановител на свеж въздух при отопляване MEnV 180 

Описание на дистанционното управление: 

1. Бутон за Включване-Изключване (за да заключите правилно уреда, нивото на 

заключване под панела също трябва да бъде повдигнато в ляво) 

2. Суич за превключване  +-  

- Настройка на долния вентилатор (-) 37/25/16 м3/h 

- Настройка на горния вентилатор (+) 16/25/37 м3/h 

3. Работа през лятото 

Превключването на интервали е забранено, за да може да се поддържа 

вентилация/охлаждане на стаите през нощта. 

30-33 Първоначална работа с Възстановител на свеж въздух 

34-44 Първоначална работа с Два Възстановителя за свеж въздух 

- Максимално разстояние между двата уреда: 10 м 

- Минимално разстояние между двата уреда: 1 м 

- Максимум една разделителна стена с дебелина 15 см. 

Поддръжка и сервиз на Възстановител на свеж въздух при отопляване MEnV 180 

45-56 Грижа за продукта на 6 мес. Период/поддръжка 

- Индикатор за автоматична поддръжка чрез премигване на LED дисплея 

57. Резервни части 

320663= G3 филтърен плат 

320687= MEnV 180 решетка за външна инсталация 

535302= MEnV 180 керамична част 

535319= MEnV 180 филтърен патрон 

535326= MEnV 180 дистанционно управление 

535333= MEnV 180 мотор 

535340= MEnV 180 електроника 

320748 - MEnV 180 изолационна тръба (също използвана за удължител при дебелина на 

стената>500мм) 

 

 



Изхвърляне: 

Тази маркировка обозначава, че този продукт не бива да бъде изхвърлян заедно с други 

домакински отпадъци в рамките на ЕС. С цел да се предпази от замърсяване на околната среда 

или увреждане на човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, 

рециклирайте отговорно за насърчаване повторната употреба на материалите. За да върнете 

вашият използван уред, използвайте системата за връщане и събиране, или се свържете с 

търговеца, от когото е бил закупен продукта. Той може да предаде продукта за правилното му 

рециклиране. 

 


