
Centrala HRU-EKO 

Sterownik detektora CO2

1. Opis:

DCS-2 wykrywa w pomieszczeniu temperaturę, stężenie CO2 oraz steruje sygnałem, przez co 
kontroluje prędkość pracy silnika wentylatora; ma szerokie zastosowanie w lokalach 
mieszkalnych, jak i w biznesie, zapewniając zdrowe, komfortowe i ekologiczne powietrze.

2. Wyświetlacz panelowy:

3. Część operacyjna:
1. [zegarek] Ustawienie pamaterów zegara 

2. ^ zwiększanie parametru
3. ▼ : zmniejszanie parametru

4. *: ustawianie trybu pracy, przełączanie pomiędzy następującymi trybami: AUTO--
MANUAL--TIMER-SWITCH OFF (AUTO - STER. RĘCZNE – ZEGAR – 
WYŁĄCZ)

4.  Instrukcja szczegó ował
1.Tryb AUTO: Przy st eniu CO2 poni ej 500PPM b dzie automatycznie pracowa  naęż ż ę ł  

niskich obrotach, przy 500-799PPM na rednich, a dla st enia powy ej 800PPM –ś ęż ż  
praca z du  pr dko ci ;żą ę ś ą

2.Tryb R CZNYĘ : za pomoc  przycisków ^ lub ą ▼  ustawi  silnik wentylatora na OFFć  
(wy czony), LOW (niska), MED ( rednia), HIGH (wysoka), w tym trybiełą ś  
wentylator pracuje z pr dko ci  ustawion  r cznie, niezale nie od st enia CO2 wę ś ą ą ę ż ęż  
powietrzu.

3.Tryb ZEGAR: Mo na ustawi  pr dko  wentylatora w ró nych przedzia achż ć ę ść ż ł  
czasowych, kolejno od poniedzia ku do niedzieli, a ustawienia w ka dym dniuł ż  
mo na podzieli  na 4 przedzia y czasowe.ż ć ł

4.Ustawianie parametrów czasowych: naci nijś  przycisk <zegarek> i przytrzymaj 
przez 2 sekundy – uaktywni si  tryb ustawiania parametrów. Najpierw wejd  wę ź  
ustawienie czasu; naciskaj c <ą zegarek> przechodzisz do zmiany ustawień 
tygodnia, godziny i minut. Odpowiedni parametr b dzie miga  i wtedy za pomocę ł ą 



przycisku ^ lub  ▼ ustawiamy warto . Po ustawieniu czasu, naci nij * aby wybraść ś ć 
pr dko  wentylatoraę ść  w pierwszym przedziale czasowym w poniedzia ek, ał  
nast pnie naciskaj c <ę ą zegarek> przechod  mi dzy ustawieniami ź ę godzin, minut, 
pr dko ci wentylatoraę ś , a za pomoc  przycisku ą ^ lub  ▼ wybierz dan  warto .żą ą ść  

po ustawieniu, naci nij ś *w celu przej cia do drugiego przedzia u czasowego wś ł  

poniedzia ek, powtarzaj powy sze kroki w celu ustawienia wszystkich 28ł ż  
przedzia ów czasowych w tygodniu. Podczas wprowadzania ustawie , je li przezł ń ś  
10 sekund nie zostanie naci ni ty aden przycisk, sterownik automatycznieś ę ż  
zarezerwuje parametr ustawienia i wejdzie w tryb pracy normalnej. 

5.Pod wietlenie: ś dla warto ci CO2 poni ej 500 PPM, pod wietlenie jest koloruś ż ś  
zielonego, dla 500-799PPM jest ono ó te, a przy przekroczeniu 800 PPM –ż ł  
czerwone,

5. Specyfikacja 

* Wymiary. 86* 86* 40mm
* napi cie znamionowe: AC220V50Hzę
* Pobór mocy w stanie gotowości: <0,5W
* Moc zasilania: ≤200W 
* Praca: 3 prędkości
* Czas rozruchu: ≤ 60 s.
* Czas odpowiedzi: ≤10 s
* Czas ponownego uruchomienia: ≤ 30 s.
* Temperatura robocza: -10 °C  — +50 °C
* Temperatura przechowywania: -20 °C — +60 °C
* Wilgotność robocza: ≤5% - 90% RH
* Wilgotność przechowywania: ≤ 60% RH 
* Odstęp otworu instalacyjnego 60 mm (standard) 
* Listwa zaciskowa: max. przewód 2,5 M2 
* Zakres wyświetlacza CO2: 350 PPM--3000 PPM
* Trwałość: ≥ 10 lat

Grupa Eko-Vent Sp. z o.o.
32-332 Bukowno ul.Kolejowa 29a
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Wymiennik ciepła do rekuperatorów

Instrukcja obsługi

• Dziękujemy, że wybraliście Państwo nasz produkt

• Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przez użytkowaniem sprzętu

• Prosimy o zachowanie instrukcji.

Wprowadzenie

Spis treści 
Produkcja i zasada działania rekuperatora dla systemu usprawniania wentylacji

Instrukcja użytkowania i obsługi oraz kwestie bezpieczeństwa

Instrukcja instalacji

Schemat urządzenia

Podłączenie obwodu sterującego

Konserwacja

Wprowadzenie do produktu
W dzisiejszych czasach, przy powszechnym stosowaniu klimatyzacji, powietrze w wykorzystujących ją pomieszczeniach jest często 
zanieczyszczone. Ma to bezpośredni wpływ na ludzkie zdrowie. W celu poprawienia jakości powietrza w hermetycznych budynkach 
oraz zaoszczędzenia energii, firma nasza produkuje wymienniki ciepła nowej generacji, które w pełni spełniają oczekiwania 
użytkowników w zakresie doskonałego powietrza w pomieszczeniach gdzie nasi klienci pracują i mieszkają; Jednocześnie urządzenie 
posiada wysoki wskaźnik oszczędności energii. Świeże powietrze i energooszczędność to cechy główne tego produktu. Zastosowanie 
tego typu rekuperatora pomoże skutecznie odzyskać energię utraconą w wentylacji i najlepiej zaoszczędzić energię. Poprzez 
jednoczesne wentylowanie i nadmuchiwanie zapewnia komfortowe powietrze w pomieszczeniu. W celu osiągnięcia podwójnego celu: 
oczyszczania powietrza i oszczędzania energii, współpraca rekuperatora i systemu klimatyzacyjnego może poprawić jakość powietrza 
w pomieszczeniach, utrzymać odpowiedni wskaźnik wilgotności i temperatury, a także zmniejszyć obciążenie świeżego powietrza oraz 
codzienne koszty pracy klimatyzacji. Produkt ten ma zastosowanie w wysokiej klasy hotelach, biurach, centrach konferencyjnych, 
obiektach wystawowych, szpitalach, mieszkaniach, fabrykach farmaceutycznych, itp.

Główna charakterystyka produktu

• Oszczędność energii i wymiana powietrza
Efektywny recykling traconej energii przez redukujące urządzenie wymiany powietrza

* Większość energii można odzyskać poprzez wymianę powietrza, co prowadzi do dramatycznego zmniejszenia zewnętrznego 
ciśnienia, umożliwiając odpowiednio zmniejszoną klimatyzację.

* Funkcja regulowania wilgotności
Wymiana powietrza na zewnątrz i wewnątrz zarówno w zakresie temperatury, jak i wilgotności.

• Komfortowa wymiana powietrza
Z powodu równoczesnego nawiewu, różnica w temperaturze w pomieszczeniu nie jest zauważalna w czasie wymiany powietrza. 
Stabilna wymiana powietrza jest również możliwa w hermetycznym pomieszczeniu.

• Doskonałe wytłumienie dźwięków
Nie przedostaje się hałas między pomieszczeniem i otoczeniem zewnętrznym, gdyż część główna rekuperatora i przepływ 
strumienia powietrza w urządzeniu są dobrze wyciszone.



Wymiennik ciepła i zasada działania 
[rysunek] :
Usuwanie zanieczyszczonego powietrza (na zewnątrz)
Nadmuch świeżego powietrza (wewnątrz)
Na zewnątrz
Wewnątrz
Świeże powietrze z zewnątrz
Powrót zanieczyszczonego gorącego/zimnego powietrza 

Wymiennik ciepła o wysokiej wydajności
Wskaźnik wymiany ciepła

Obsługa 

Czas/timer

Zasilanie

Lampka kontrolna

Środki ostrożności
Aby uniknąć zranienia osób, należy przestrzegać następujących zasad

--------------------------Zachowaj ostrożność-------------------------------------------

* Nie używać do wymiany ciepła z urządzeniami o otwartym płomieniu (np. ogrzewanie olejowe, itp.).
* Nie dotykać przełącznika mokrymi palcami, grozi porażeniem elektrycznym.
* Nie używać łatwopalnych sprayów w pobliżu wymiennika, gdyż mogą złapać ogień.
* W razie nienormalnych objawów (zapach spalonego plastiku) zatrzymać urządzenie i wyłączyć specjalny wyłącznik.
* Upewnić się, że urządzenie podłączono do znamionowego napięcia, w przeciwnym razie może dojść do zapłonu lub porażenia 

elektrycznego.
* Zwracać szczególną uwagę przy specjalnym użytkowaniu urządzenia.
* Przy nieszczelnościach łatwopalnego gazu wywietrzyć pomieszczenie. Nie otwierać zespołu urządzenia, gdyż może to 

spowodować eksplozję.
* Nie umieszczać urządzeń z ogniem na linii bezpośredniego nadmuchu głównego portu nadmuchowego urządzenia.
* Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do portu wlotowego lub wylotowego.
* Nie przekręcać wielokrotnie ani gwałtownie przełącznika, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie i blokadę 

elektryczną.
* Jeśli sprzęt nie jest używany przez dłuższy czas, dla bezpieczeństwa wyłączyć wyłącznik specjalny.
* Nie otwierać zbiornika w wodą w zespole urządzenia.
* Nie regulować, nie rozmontowywać ani nie rozbierać samodzielnie. Nieprawidłowa obsługa może spowodować porażenie 
elektryczne.

Przewodnik wyboru odpowiednich typów
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Na osobę
Q (m'/h)

17-42 8-20 8.5-21 25-62 40-100 20-50 30-75 50-125

Czas.
wentylacji 
pomieszcz.
P (czas(h)

1.06-2.65 0.50-1.25 1.06-2.66 1.56-
3.90

2.50-6.25 1.25-3.13 1.88-4.69 3.13-7.81

Przykład obliczeń
Jeśli mamy salę konferencyjną o powierzchni S=60 mz i wysokości h=3 m, w niej grupę 10 osób, to zgodnie z pierwszym 
sposobem obliczania – każda osoba potrzebuje 80 m3 świeżego powietrza na godzinę, to Q,=n q =10 x 80=800 m3/h; zgodnie z 

Temp. w 
pomieszczeniu

Prędkość wentylatora



drugim sposobem obliczania, całkowita ilość potrzebnego świeżego powietrza wynosi Q2=p x S x h=5,5 x 60 x 3=990 m3/h.
Tutaj Q2 > Q1, więc użytkownik powinien przyjąć Q2 jako podstawę do wybory sprzętu i wybrać z naszej oferty wymiennik 
ciepła DHV-100N, którego wskaźnik przetworzenia powietrza wynosi 1000 m3/h.

Instrukcja instalacji
Schemat sieciowego połączenia rekuperatora i systemu klimatyzacyjnego:

Centralny Układ Sterujący
Główny sterownik Jednostka zewnętrzna

Dopasowanie jednostek wewnętrznych 

Port sygnału do jednostki zewnętrznej 

Wymiary zewnętrzne 

Instrukcja instalacji

• Nie wolno instalować urządzenia ani elementów wentylacyjnych w następujących miejscach:

Miejsce o wysokiej temperaturze lub nasłonecznione
Nie należy instalować rekuperatora w miejscu o temperaturze 
powyżej 40oC . Wysoka temperatura spowoduje 

odkształcenie lub uszkodzenie filtra i głównego członu 
rekuperatora.

Wilgotne miejsca Nie instalować w miejscach 
narażonych na wilgoć, takich jak łazienka, gdyż grozi 
to porażeniem elektrycznym lub złym działaniem 
urządzenia .

Spaliny mazutu 
Filtr i główny człon rekuperatora nie może być 
używany w otoczeniu dymu z ciężkiego oleju.

Upewnij się, że otwór kontrolny jest zainstalowany dogodnie dla konserwacji filtra oraz 
członu głównego rekuperatora oraz kontroli urządzenia.

Nie instalować urządzenia w miejscach takich jak fabryki maszyn lub zakłady 
chemiczne, gdzie mogą wytwarzać się kwasy, związki alkaliczne, rozpuszczalniki 
organiczne, smary lub inne szkodliwe substancje lotne bądź erozyjne, jak np. pył, 
spaliny.

Instalacje rur

Upewnij się, że odległość między górną krawędzią, a sufitem nigdy nie będzie mniejsza niż wielkości podane w poniższej tabeli:
Typy Odl. między sufitem 

I górną krawędzią
Typy Odl. między 

sufitem I górną 
krawędzią

DHV-25N 320 DHV-80N 440
DHV-35N DHV-100N
DHV-50N

• Podczas instalacji rur należy unikać mocnego zginania i zmniejszania średnicy rury łączącej. 

• Przy instalacji rur na zewnątrz, rura powinna być lekko pochyła aby zapobiec wniknięciu opadów.

• Aby ochronić zewnętrzną rurę (lub wewnętrzną, jeśli to konieczne) przed zamarzającym szronem, należy utworzyć warstwę izolacyjną.

• Elementy łączące rur i ich kołnierze powinny zostać scementowane aluminiową taśmą łączącą aby zapobiec nieszczelnościom gazu. 

• Odległość między otworami wlotu a wylotu znajdującymi się w pomieszczeniu powinny być możliwie jak największa.



Środki bezpieczeństwa przy instalacji
• Nie instalować w pobliżu źródła ciepła lub ognia.

• Nie instalować w pobliżu miejsca, gdzie może ulatniać się łatwopalny gaz.

• Nie instalować w miejscu gdzie może wytwarzać się dużo tłustego dymu, takich jak kuchnia, itp.

• Nie instalować w miejscach wilgotnych, takich jak łazienka, itp.

• Nie instalować urządzenia w miejscach takich jak fabryki maszyn lub zakłady chemiczne, gdzie mogą wytwarzać się 
kwasy, związki alkaliczne, rozpuszczalniki organiczne, smary lub inne szkodliwe substancje lotne bądź erozyjne, jak 
np. pył, spaliny.

• Otwór kontrolny powinien być zainstalowany po stronie demontażu filtra i członu głównego rekuperatora.

• Instalować w wystarczająco mocnych i stabilnych miejscach.

• Zależnie od położenia instalacji, zaleca się zamontowanie specjalnego wyłącznika elektryczności w razie 
nieszczelności.

• Rekuperator powinien być zainstalowany wewnątrz cieplnej warstwy izolacyjnej (należy odizolować 
ciepło z zewnątrz).

• Lokalizacja instalacji wlotu powinna znajdować się w miejscu, gdzie powietrze nie powróci w sposób bezpośredni.

• Odległość między otworami wlotu a wylotu znajdującymi się w pomieszczeniu powinny być możliwie jak największa.

• Wybierz odpowiedni typ rury.

• Rura wlotowa świeżego powietrza oraz rura wentylacyjna powinny być ciepłe, aby zapobiec nieszczelnościom.

• W otworze wlotu na zewnątrz zainstalować siatkę lub podobne zabezpieczenie przed ptakami.

• Nie dokonuj samodzielnej instalacji, demontażu lub naprawy (należy powierzyć instalację sprzedawcy lub specjalistycznej  
firmie instalacyjnej).

• Elementy  łączące  rur  i  ich  kołnierze  powinny  zostać  scementowane  aluminiową  taśmą  łączącą  aby  zapobiec 
nieszczelnościom gazu.

• W miejscach, gdzie metalowa rura przechodzi przez płyty metalowe lub metalowe siatki drewnianych budynków, należy 
wykonać warstwę izolacji termicznej między rurą a ścianą.

DCS-1B okablowanie sterownika 

Objaśnienie:

• Podłączenia kabli oznaczonych na schemacie linią przerywaną muszą być wykonane przez budowlańca. 

• Przed włączeniem zasilania „ON”, sprawdzić, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone. 

• Zalecamy zastosowanie przełącznika o odległości powyżej 3mm do wyłączania zasilania i prądu znamionowego powyżej 10A.

• Do stałego okablowania zalecamy użycie kabli izolowanych i osłoniętych polichlorkiem winylu Ø 1,38, Ø 1,78 lub odpowiednich 1,5  
mm2 – 2,5 mm2.

Próba uruchomienia
• Sprawdzić dokładnie stan podłączeń i uruchomić próbnie po instalacji

• Po ukończeniu podłączeń do sieci, włączyć zasilanie i spróbować uruchomić według tabeli aby 
sprawdzić stan nadmuchu. 

• Jeśli uruchomienie nie powiedzie się, to można uznać, że źle wykonano połączenie. Proszę 
wyłączyć specjalny wyłącznik i wykonać prawidłowe połączenie, aby zapobiec porażeniu elektrycznemu.

Ustawienie przełącznika Sprawdzone (kratkowane?) boki
Regulowanie wielkości wydmuchu 
przełącznikiem

Stan dmuchanego powietrza 

Silny 
(Bardzo silny)

Sprawdzić, czy moc powietrza z 
portu nawiewu jest „Silna (bardzo 
silna), słaba” czy nieSłaby 

DCS-2 CO2 rozprowadzenie kabli sterujących
Uwaga: Jeśli te dane produktu, z powodu zmiany projektu, nie są zgodne z powyższymi, nasza firma nie będzie dalej informować. Proszę uznać 
dane swojego produktu jako rozmiar standardowy.



Konserwacja

• Przed konserwacją należy wyłączyć urządzenie oraz specjalny wyłącznik.

• Długoterminowe użytkowanie rekuperatora powoduje pokrycie filtra kurzem i zabrudzeniami, co pogarsza efekt wymiany 
powietrza. W takim przypadku należy regularnie czyścić rekuperator, zależnie od stopnia zabrudzenia, zwłaszcza w kwietniu i 
maju. Wtedy w powietrzu unosi się dużo pyłu, który gromadzi się na filtrze, powodując słabą wymianę powietrza. Dlatego 
należy pamiętać aby w tym okresie czyścić filtr częściej, niż dwa razy w miesiącu. 

• Do czyszczenia filtra i członu głównego rekuperatora nigdy nie należy używać nafty czy metalowej szczotki. 

• Rekuperator i jego główny człon należy czyścić miękką czystą szczoteczką aby delikatnie oczyścić brudną stronę lub szmatką 
aby usunąć kurz.

1. Ściągnięcie osłony

Przekręcić dwie gałki o 90 stopni i pociągnąć osłonę w dół.

 

Położenie normalne
Osłona

2. Zdjęcie oczyszczacza powietrza

Wyjmij oczyszczacz powietrza (odchylając w prawo i w lewo) wyciągając go do siebie. 

3. Wyjęcie członu głównego rekuperatora

Wyciągnij do siebie człon główny z urządzenia
HRV-------------

Tryb SOOmVh i niższy

3. Wyjęcie członu głównego rekuperatora

Wyciągnij do siebie człon główny z urządzenia 

Jednostka wymiany ciepła

Tryb 800m3/h i wyższy

4. Użycie odkurzacza

Usunąć kurz z filtra za pomocą odkurzacza

4. Mycie filtra

Myć filtr w wodzie o temperaturze nie wyższej niż 60°C a w razie mocnych zabrudzeń użyć łagodnego detergentu



5. Całkowite osuszenie filtra

Zainstaluj filtr po pełnym wysuszeniu

Nigdy nie suszyć ogniem

6. Usunięcie kurzu i ciał obcych z głównego członu rekuperatora

Nigdy nie myć wodą

Po wyczyszczeniu, ponownie umieścić człon główny i osłonę filtra pod osłoną rekuperatora


