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1 Bezpečnosť
Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode
1.1 Použitie podľa určenia
alebo použitie, ktoré presahuje
Pri neodbornom používaní
rámec tu opísaného použitia, sa
alebo používaní v rozpore
považuje za použitie v rozpore
s určením môžu vznikať pos určením. Za použitie v rozpore
škodenia výrobku a iné hmotné s určením sa považuje aj každé
škody.
bezprostredné komerčné a prieVýrobok sa smie používať výmyselné použitie.
hradne na riadenie bytových
Pozor!
vetracích zariadení VAR 60/1 D, Akékoľvek zneužitie je zakáresp. VAR 60/1 DW.
zané.
Použitie podľa určenia zahŕňa:
1.2 Všeobecné bezpečnostné
– dodržiavanie príslušných náupozornenia
vodov na obsluhu výrobku
1.2.1 Nebezpečenstvo
a tiež všetkých ostatných
spôsobené chybnou
komponentov systému
obsluhou
– dodržiavanie všetkých podChybnou obsluhou môžete
mienok inšpekcie a údržby
ohroziť samých seba a iné
uvedených v návodoch.
osoby a zapríčiniť vznik hmotTento výrobok môžu použíných škôd.
vať deti od veku 8 rokov a ok▶ Starostlivo si prečítajte predrem toho aj osoby so znížekladaný návod a všetky súvinými fyzickými, senzorickými
siace platné podklady, najmä
alebo mentálnymi schopnoskapitolu „Bezpečnosť“ a výťami alebo s nedostatkom skústražné upozornenia.
seností a vedomostí, len ak sú
pod dozorom alebo ak boli pou- ▶ Vykonávajte iba také činnosti,
ku ktorým vás vedie predločené ohľadne bezpečného požený návod na použitie.
užívania výrobku a porozumeli
nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie
a užívateľská údržba sa nesmú
vykonávať deťmi bez dozoru.
1 Bezpečnosť
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Pokyny k dokumentácii 2
2 Pokyny k dokumentácii
2.1 Dodržiavanie súvisiacich
podkladov

▶
▶

Bezpodmienečne dodržiavajte všetky
návody na obsluhu, ktoré sú priložené
ku komponentom systému.
Dodržiavajte upozornenia špecifické
pre krajinu uvedené v prílohe Country
Specifics.

2.2 Uschovanie podkladov

▶

Centrálne ležiace bytové vetracie zariadenie sa spravidla zriadi ako MASTER. Polovica zariadení SLAVE má rovnaký smer
vetrania ako MASTER, druhá polovica má
opačný smer vetrania. Snímače v zariadení MASTER sprostredkovávajú informácie o vlhkosti vzduchu a jase.
Regenerátor v bytovom vetracom zariadení zachytáva pri odsávaní teplo z priestorového vzduchu a pri vetraní ho opäť
odovzdáva prúdiacemu vonkajšiemu vzduchu.

Maximálna vzdialenosť medzi zariadením
Tento návod, ako aj všetky súvisiace
podklady uschovajte pre ďalšie použitie. MASTER a diaľkovým ovládaním je 3 m.

2.3 Platnosť návodu

3.1 Ovládacie prvky

Tento návod platí výlučne pre:

Platnosť: VAZ RC

Výrobok – číslo výrobku
VAZ RC
VAZ RCW

1

0020236363
0020236364

2

3 Opis výrobku
Výrobok je diaľkovým ovládaním pre
lokálne bytové vetracie zariadenia
VAR 60/1 D a VAR 60/1 DW. Diaľkové
ovládanie riadi jednotlivé bytové vetracie
zariadenie alebo systém bytových vetracích zariadení manuálne alebo pomocou
rôznych automatických druhov prevádzky.
Diaľkové ovládanie VAZ RC je možné použiť s drôtovými bytovými vetracími zariadeniami VAR 60/1 D.
Diaľkové ovládanie VAZ RCW je možné
použiť s bezdrôtovými bytovými vetracími
zariadeniami VAR 60/1 DW.

1
2
3

Vetrací systém funguje na princípe
MASTER-SLAVE. Jedno z bytových
4
vetracích zariadení slúži ako zariadenie
MASTER, ktoré riadi všetky ostatné bytové
vetracie zariadenia (SLAVE). MASTER
sa ovláda pomocou diaľkového ovládania
alebo pomocou voliteľného regulátora
(VAZ CPC/VAZ CPCW).
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8

3

7

4

6

5

Režim eco
Automatický režim
Hraničná hodnota pre vlhkosť
vzduchu
Krížové vetranie
(MASTER vetrá)

5
6
7
8

Odsávanie
Vetranie
Krížové vetranie
(MASTER odsáva)
Rýchlosť vetrania
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3 Opis výrobku
http://www.vaillant-group.com/doc/docradio-equipment-directive/.

Platnosť: VAZ RCW
1

Frekvenčné pásmo: 863 – 870 MHz
Maximálny vysielací výkon: < 25 mW

2

3

8

1
2
3
4

7

4

6

5

Režim eco
Automatický režim
Hraničná hodnota pre vlhkosť
vzduchu
Krížové vetranie
(MASTER vetrá)

5
6
7
8

Odsávanie
Vetranie
Krížové vetranie
(MASTER odsáva)
Rýchlosť vetrania

3.2 Kontrola rozsahu dodávky

▶

Prekontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
Počet

Obsah

1

Diaľkové ovládanie (s batériou
CR2025)
Návod na obsluhu

1

3.3 Označenie CE

Označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa typového štítku spĺňajú základné požiadavky príslušných smerníc.
Výrobca týmto vyhlasuje, že typ bezdrôtového systému opísaný v predloženom
návode zodpovedá smernici 2014/53/EÚ.
Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je
k dispozícii na tejto internetovej adrese:
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3.4 Druhy prevádzky
3.4.1 Automatický režim
V automatickom režime odsávajú a vetrajú pripojené bytové vetracie zariadenia
vždy striedavo po dobu 70 sekúnd s najnižšou rýchlosťou vetrania. Regenerátor
v bytovom vetracom zariadení zachytáva
pri odsávaní teplo z priestorového vzduchu
a pri vetraní ho opäť odovzdáva privádzanému vonkajšiemu vzduchu.
Snímač svetla v zariadení MASTER monitoruje jas v priestore. Podľa jasu sa nastaví denný alebo nočný režim.
Snímač v zariadení MASTER monitoruje
vlhkosť vzduchu. Keď sa prekročí hraničná
hodnota, potom začnú bytové vetracie
zariadenia znižovať vlhkosť vzduchu:
– V dennom režime sa realizuje výmena
vzduchu striedavým vetraním a odsávaním so strednou rýchlosťou vetrania.
Regenerátor v bytovom vetracom zariadení zachytáva pri odsávaní teplo
z priestorového vzduchu a pri vetraní ho
opäť odovzdáva privádzanému vonkajšiemu vzduchu.
– V nočnom režime sa realizuje výmena
vzduchu prostredníctvom krížového vetrania v smere (MASTER vetrá) s najnižšou rýchlosťou vetrania, aby sa udržala
nízka hlučnosť.
Keď sa hodnota opäť zníži o päť percent
pod hraničnú hodnotu, potom sa bytové
vetracie zariadenia vrátia späť do normálnej prevádzky.
Hraničnú hodnotu pre vlhkosť vzduchu je
možné prispôsobiť prostredníctvom diaľkového ovládania v troch stupňoch.
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Opis výrobku 3
Spätné hlásenie:

– Pri aktivácii automatického režimu
blikne LED na zariadení MASTER
jedenkrát bielo a červeno.
– Pokiaľ sa prekračujú prednastavené
hodnoty, svieti LED na zariadení
MASTER trvalo červeno.
Upozornenie
Zvoľte režim eco, aby sa aj pri silnom vetre zaručilo riadne vetranie
priestoru a regulácia vlhkosti vzduchu.

3.4.2 Režim eco
V režime eco je funkcia vetrania deaktivovaná a lamely ochrany proti vetru na bytových vetracích zariadeniach sú zatvorené.
Snímač svetla v zariadení MASTER monitoruje jas v priestore. Podľa jasu sa nastaví denný alebo nočný režim.
Snímač v zariadení MASTER monitoruje
vlhkosť vzduchu. Keď vzduch prekročí
prednastavenú hraničnú hodnotu, potom
začnú bytové vetracie zariadenia znižovať
vlhkosť vzduchu:
– V dennom režime sa realizuje výmena
vzduchu striedavým vetraním a odsávaním so strednou rýchlosťou vetrania.
Regenerátor v bytovom vetracom zariadení pritom zachytáva pri odsávaní
teplo z priestorového vzduchu a pri vetraní ho opäť odovzdáva privádzanému
vonkajšiemu vzduchu.
– V nočnom režime sa realizuje výmena
vzduchu prostredníctvom krížového vetrania v smere (MASTER vetrá) s najnižšou rýchlosťou vetrania, aby sa udržala
nízka hlučnosť.
Keď sa hodnota opäť zníži o päť percent
pod hraničnú hodnotu, potom sa bytové
vetracie zariadenia vrátia späť do pohotovostnej prevádzky.
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Hraničnú hodnotu pre vlhkosť vzduchu je
možné prispôsobiť prostredníctvom diaľkového ovládania v troch stupňoch.

Spätné hlásenie:

– Pri aktivácii režimu eco blikne LED na
zariadení MASTER jedenkrát červeno.
– Pokiaľ je aktívny režim eco, blikne LED
na zariadení MASTER po minúte jedenkrát bielo a červeno.
– Pokiaľ sa prekračujú prednastavené
hodnoty, svieti LED na zariadení
MASTER trvalo červeno.

3.4.3 Vetranie/odsávanie
V manuálnej prevádzke je možné aktivovať funkciu vetrania alebo odsávania. Bytové vetracie zariadenia pri tom pracujú
permanentne s najvyššou rýchlosťou vetrania.
Pri aktivovanom vetraní dopravujú všetky
bytové vetracie zariadenia čerstvý vzduch
zvonku smerom dnu. Regenerátory pri
tom odovzdávajú do bytových vetracích
zariadení prípadne naakumulované teplo
do vonkajšieho privádzaného vzduchu.
Pri aktivovanom odsávaní dopravujú
všetky bytové vetracie zariadenia trvalo
spotrebovaný vzduch zvnútra smerom
von.

Spätné hlásenie:

– Pri aktivácii vetrania/odsávania blikne
LED na zariadení MASTER jedenkrát
červeno a po troch sekundách opätovne
jedenkrát červeno.
– Pokiaľ je aktívne vetranie/odsávanie,
blikne LED na zariadení MASTER po
minúte jedenkrát červeno.
Upozornenie
Aby sa umožnila lepšia výmena
vzduchu, je účelné pri aktivovanom
vetraní/odsávaní dodatočne otvoriť
okná.
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4 Prevádzka
3.4.4 Krížové vetranie

Upozornenie
Keď hraničnú hodnotu vlhkosti
vzduchu nastavujete prvýkrát, potom sa zmeria aktuálna vlhkosť
vzduchu. Počas merania je možné,
aby sa bytové vetracie zariadenia
prepli do režimu odsávania vzduchu.

V manuálnej prevádzke je možné aktivovať funkciu krížového vetrania. Bytové
ventilačné zariadenia pri tom pracujú permanentne s najnižšou rýchlosťou ventilácie.
Pri aktivovanom krížovom vetraní vytvárajú bytové vetracie zariadenia trvalo prúd
vzduchu. Smer prúdu vzduchu je možné
riadiť prostredníctvom tlačidiel:
– MASTER a synchrónne pracujúce
bytové vetracie zariadenia odsávajú
vzduch, zatiaľ čo všetky ostatné bytové
vetracie zariadenia vetrajú.
– MASTER a synchrónne pracujúce bytové vetracie zariadenia vetrajú, zatiaľ
čo všetky ostatné bytové vetracie zariadenia odsávajú vzduch.

Spätné hlásenie:

– Pri aktivácii krížového vetrania blikne
LED na zariadení MASTER dvakrát
červeno a po troch sekundách opätovne
dvakrát červeno.
– Pokiaľ je aktívne krížové vetranie, blikne
LED na zariadení MASTER po minúte
jedenkrát červeno.

3.5 Funkcie
3.5.1 Vlhkosť vzduchu
Hraničnú hodnotu na monitorovanie snímača relatívnej vlhkosti vzduchu môžete
nastaviť v troch stupňoch.

3.5.2 Rýchlosť vetrania
Rýchlosť vetrania pre manuálnu prevádzku môžete nastaviť viacstupňovo.
Platnosť: VAZ RC

Rýchlosť vetrania je možné nastaviť
v troch stupňoch.
Platnosť: VAZ RCW

Rýchlosť vetrania je možné nastaviť v piatich stupňoch.

Spätné hlásenie:

– Po výbere rýchlosti vetrania v manuálnej prevádzke blikne LED na MASTER
viackrát bielo (jedno bliknutie pre každý
stupeň vetrania).

4 Prevádzka
4.1 Uvedenie výrobku do prevádzky
4.1.1 Odstránenie ochrannej fólie proti
vybitiu

Monitorovanie snímača je aktívne iba počas druhov prevádzky automatický režim
alebo režim eco.
Voliteľnými stupňami sú:
– Nízky: 40 %
– Stredný: 55 % (výrobné nastavenie)
– Vysoký: 70 %

▶

Vytiahnite ochrannú fóliu proti vybitiu.
– Diaľkové ovládanie je pripravené na
prevádzku.

Spätné hlásenie:

– Po výbere hraničnej hodnoty vlhkosti
vzduchu blikne LED na MASTER viackrát červeno (jedno bliknutie pre každý
stupeň vlhkosti vzduchu).
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Prevádzka 4
4.4.2 Pridelenie kódu

4.2 Výber druhu prevádzky

▶

Stlačte tlačidlo druhu prevádzky, ktorý
chcete zvoliť.

Platnosť: VAZ RCW

1. Zapnite prvé bytové vetracie zariadenie.
◁ Bytové vetracie zariadenie čaká na
▶ Zatlačte na tlačidlo stupňa funkcie,
zadanie 8-miestneho kódu.
ktoré chcete nastaviť.
◁
LED na bytovom vetracom zariadení
◁ Nastavený stupeň sa signalizuje
bliká pulzujúco červeno-bielo.
prostredníctvom LED zobrazenia na
2. Zo šiestich tlačidiel (1) až (6) zvoľte 8diaľkovom ovládaní.
miestny kód, pričom sa nesmie osem4.4 Nastavenie MASTER-SLAVE pri
krát použiť rovnaké tlačidlo.

4.3 Nastavenie funkcií

VAR 60/1 DW

1
6

2
3

3. Zaznačte si kód.
Upozornenie
Kód je potrebný na zriadenie
ďalších bytových vetracích zariadení.

5

4

4.4.1 Inicializácia výrobku
1. Zapnite výrobok.
◁ LED svieti po dobu 10 sekúnd.
2. Päťkrát stlačte tlačidlo pre režim eco
(1) zatiaľ čo LED svieti.
◁ LED svieti konštantne.
◁ Bytové vetracie zariadenie bolo inicializované.
3. Vypnite bytové vetracie zariadenie.

0020236700_05 Návod na obsluhu

4. Zadajte kód.
◁ LED na bytovom vetracom zariadení
bliká pulzujúco červeno: bytovému
vetraciemu zariadeniu bol pridelený
kód.
▽ LED na bytovom vetracom zariadení
svieti 3 sekundy červenou: zadaný
kód je neplatný.
– Keď LED na bytovom vetracom
zariadení opäť bliká pulzujúco
červeno-bielo, potom môžete
opätovne zadať kód.
5. Bytové vetracie zariadenie nastavte
ako MASTER. (→ strana 130)
6. Zapnite nasledujúce bytové vetracie
zariadenie a zadajte kód.
7. Bytové vetracie zariadenie nastavte
ako SLAVE. (→ strana 130)
8. Kroky 5 a 6 zopakujte pre všetky ďalšie
bytové vetracie zariadenia.
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5 Odstránenie porúch
4.4.3 Nastavenie bytového vetracieho 4.4.6 Odstránenie chyby zriadenia
zariadenia ako MASTER
Platnosť: VAZ RCW
Platnosť: VAZ RCW

▶

Dvakrát stlačte tlačidlo pre režim eco
(1) na nastavenie bytového vetracieho
zariadenia ako MASTER.
Upozornenie
Ako MASTER sa smie nastaviť
iba jedno bytové vetracie zariadenie.

4.4.4 Nastavenie bytového vetracieho
zariadenia ako SLAVE
Platnosť: VAZ RCW

Podmienky: Bytové vetracie zariadenia navzájom
nekomunikujú
ALEBO: Bytové vetracie zariadenie nie je možné
zriadiť ako MASTER alebo SLAVE

▶
▶

4.4.7 Obnovenie východiskového
stavu LED diódy

▶

Podmienky: Bytové vetracie zariadenie sa nachádza
na protiľahlej strane zariadenia MASTER

▶

Dvakrát stlačte tlačidlo odsávania (5)
na nastavenie bytového vetracieho
zariadenia ako SLAVE.
– Bytové vetracie zariadenie má teraz
opačný smer vetrania ako MASTER.

▶

Podmienky: Bytové vetracie zariadenie sa nachádza
na tej istej strane ako MASTER

▶

Dvakrát stlačte tlačidlo vetrania (6)
na nastavenie bytového vetracieho
zariadenia ako SLAVE.
– Bytové vetracie zariadenie má teraz
rovnaký smer vetrania ako MASTER.

4.4.5 Obnovenie výrobného
nastavenia výrobku

Podmienky: Bytové vetracie zariadenia nefungujú

▶
▶

ALEBO VAZ RCW

▶
▶

Vypnite výrobok.
Inicializujte výrobok (→ kap. Inicializácia
výrobku).
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Na obnovenie východiskového stavu
LED po úspešnom čistení vypnite
MASTER a opäť ho zapnite.
◁ Vyčkajte, kým sa LED nezmení
z červenej na červeno/bielu.
V priebehu 10 sekúnd stlačte nasledujúce tlačidlá.
– Dvakrát stlačte tlačidlo pre najnižší
stupeň vlhkosti vzduchu.
– Dvakrát stlačte tlačidlo pre stredný
stupeň vlhkosti vzduchu.
– Dvakrát stlačte tlačidlo pre maximálny stupeň vlhkosti vzduchu.

5 Odstránenie porúch

Platnosť: VAZ RC

V prípade potreby je možné obnoviť výrobné nastavenie výrobku na opätovné
nastavenie bytového vetracieho zariadenia ako MASTER alebo SLAVE. Existujúce
pridelenia sa pri tom vymažú.

Obnovte výrobné nastavenie bytového
vetracieho zariadenia. (→ strana 130)
Bytovému vetraciemu zariadeniu opätovne prideľte kód. (→ strana 129)

Vypnite výrobok.
Zabezpečte, aby bola jednotka ventilátora správne namontovaná na rám na
upevnenie na stenu a aby bol vytvorený
kontakt konektorového spojenia.

Podmienky: Výrobky, ktoré sú v systéme pripojené
za MASTER, sa pri uvedení do prevádzky nekonfigurujú ako SLAVE, ale ako MASTER

▶
▶

Vypnite všetky výrobky v systéme.
Zabezpečte, aby bola jednotka ventilátora správne namontovaná na rám na
upevnenie na stenu a aby bol vytvorený
kontakt konektorového spojenia.
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▶

Podmienky: Diaľkové ovládanie a MASTER navzájom nekomunikujú

▶

Skráťte trasu rádiového signálu na menej ako 15 m.

Podmienky: Bytové vetracie zariadenia pracujú iba
v nočnom režime

▶

– Diaľkové ovládanie je pripravené na
prevádzku.

Výrobok uveďte opätovne do prevádzky
(→ kap. Uvedenie do prevádzky).

6.3 Ošetrovanie výrobku

▶
▶

Zabezpečte, aby nebolo zariadenie
MASTER zakryté.

6 Starostlivosť a údržba

Kryt výrobku očistite pomocou vlhkej
handričky a nepatrného množstva
mydla bez rozpúšťadiel.
Nepoužívajte spreje, prostriedky na drhnutie, prostriedky na preplachovanie,
čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel a chlóru.

7 Vyradenie z prevádzky

7.1 Dočasné vyradenie výrobku
z prevádzky
Pravidelná údržba výrobku nie je potrebná.
6.1 Údržba

6.2 Výmena batérie
1. Batériu vymeňte, keď už MASTER
nereaguje na diaľkové ovládanie.

1. Stlačte páčku na boku držiaka batérie
a vytiahnite držiak batérie.
2. Odstráňte batériu.
3. Prázdny držiak batérie opäť zasuňte do
diaľkového ovládania.

7.1.1 Výmena výrobku

A
B

2. Stlačte páčku na boku držiaka batérie
a vytiahnite držiak batérie.
3. Odstráňte starú batériu.
4. Zlikvidujte starú batériu. (→ strana 131)

1. Vymeňte diaľkové ovládanie.
2. Nové diaľkové ovládanie uveďte do
prevádzky. (→ strana 128)

7.2 Recyklácia a likvidácia

▶

Likvidáciu obalu prenechajte, prosím,
servisnému pracovníkovi, ktorý zariadenie inštaloval.

C
R
20
25

A

B

lom:

▶
▶

Ak je výrobok označený týmto symbo-

Výrobok v tomto prípade nelikvidujte
prostredníctvom domového odpadu.
Výrobok namiesto toho odovzdajte na
zbernom mieste pre staré elektrické
alebo elektronické prístroje a zariadenia.

5. Novú batériu typu CR2025 (3 V), vložte
tak, ako je to vyobrazené na obrázku.
6. Držiak batérie s novou batériou opäť
Ak výrobok obsahuje batérie, ktoré sú
zasuňte do diaľkového ovládania.
označené týmto symbolom, potom batérie
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8 Záruka a zákaznícky servis
obsahujú substancie škodlivé pre zdravie
a životné prostredie.

▶

Batérie v tomto prípade zlikvidujte na
zbernom mieste pre batérie.

Platnosť: Chorvátsko

Obavijest u svezi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom nalazi se na internetskoj
stranici društva Vaillant- www.vaillant.hr.

8 Záruka a zákaznícky servis
8.1 Záruka
Na informácie týkajúce sa záruky výrobcu
sa, prosím, spýtajte na kontaktnej adrese
v prílohe Country Specifics.

8.2 Zákaznícky servis
Kontaktné údaje nášho zákazníckeho servisu nájdete v prílohe Country Specifics
alebo na našej internetovej stránke.
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Country specifics

12

PT, Portugal

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40
42859 Remscheid
Deutschland
Tel.: +49 21 91 18‑0
http://www.vaillant.info

13

SI, Slovenia

Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Tel.: 01 28093‑40
Tel.: 01 28093‑42
Tel.: 01 28093‑46
Tehnični oddelek:01 28093‑45
Fax: 01 28093‑44
info@vaillant.si
www.vaillant.si

14

SK, Slovakia

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Pplk. Pl‘ušt‘a 45
Skalica 909 01
Tel: +4 21 34 6966‑101
Fax: +4 21 34 6966‑111
Zákaznícka linka: +4 21 34 6966‑128
www.vaillant.sk
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