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ВЕНТИЛЯТОР‑РЕКУПЕРАТОР LOSSNAY (ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ)
Модель

VL‑220CZGV‑E
Посібник із монтажу               Для дилера й підрядника

■ Виріб призначений для побутового використання.
■ Щоб гарантувати належну й безпечну експлуатацію виробу, його необхідно правильно змонтувати. Перед початком монтажу уважно ознайомтеся із 

цим посібником із монтажу. Перш ніж монтувати спеціальні компоненти системи, уважно ознайомтеся з посібниками з монтажу цих компонентів.
■ Монтувати дозволяється лише приладдя й спеціально призначені деталі. Монтаж деталей, не призначених для використання із 

системою, може призвести до виникнення несправностей.
■ Монтаж пристрою мають здійснювати дилери або підрядники з електротехнічних робот. Помилка монтажу або монтування пристрою 

клієнтом може призвести до виникнення несправностей обладнання або нещасних випадків.
■ Електротехнічні роботи має виконувати ліцензований фахівець, найнятий дилером, або підрядник з електротехнічних робот.
■ Зверніть увагу, що навколо встановленого виробу має залишатися вільний простір, необхідний для демонтажу кришки й забезпечення 

доступу для проведення технічного обслуговування, наприклад зміни фільтрів.
■ Виріб призначений для встановлення в приміщенні.

1. Заходи безпеки
Наступні символи позначають тип і характер небезпеки, що виникає за умови неналежного використання виробу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Неналежне використання виробу може призвести до серйозної травми або смерті.

Заборонено

Не використовуйте виріб у місцях із 
занадто високою температурою, під 
прямими сонячними променями та в 
задимлених приміщеннях.
Невиконання цієї вимоги може 
призвести до пожежі.

Дотримуйтесь 
інструкцій 

Використовуйте джерело живлення змінного струму напругою 220–240 В. Не 
використовуйте з виробом джерела живлення з іншою напругою.
Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі, удару електричним струмом або пошкодженню плат.
Розташуйте зовнішній повітрозабірник таким чином, щоб він не вбирав 
димові гази або інші викиди, і щоб його не заносило снігом.
Якщо виріб вбиратиме несвіже повітря, до приміщення може потрапляти недостатньо кисню.
Виберіть достатньо міцну опору, яка витримає виріб, і належним чином встановіть виріб.
Падіння деталей може призвести до травми.
Із міркувань безпеки й надійності електротехнічні роботи має виконувати 
кваліфікований підрядник (ліцензований електрик) відповідно до типу 
наявної внутрішньої проводки та технічних стандартів обладнання.
Неналежне під’єднання дротів і помилки в електричних роботах можуть призвести 
до пожежі або удару електричним струмом.
Встановіть багатополюсний роз’єднувач із боку живлення згідно з місцевими 
правилами роботи з електрообладнанням. Усі контури живлення слід від’єднати, 
перш ніж починати роботу з кінцевими пристроями. Візьміть кабелі вказаного 
розміру та надійно під’єднайте їх, щоб їх не можна було висмикнути. 
Неналежне під’єднання може призвести до пожежі.
Використовуйте відповідні електричні дроти й надійні типи з’єднань, щоб 
запобігти роз’єднанню дротів.
Ненадійне під’єднання дротів може призвести до пожежі.
Якщо металеві трубопроводи необхідно провести крізь дерев’яні стіни або 
конструкції, обшиті металом, встановлюйте виріб таким чином, щоб електричний 
контакт між металевими трубами й металевою обшивкою був відсутній.
Коротке замикання може призвести до займання.
Після проведення електротехнічних робот закрийте розподільну коробку кришкою.
Невиконання цієї вимоги може призвести до потрапляння всередину пилу, вологи 
тощо, внаслідок чого може виникнути коротке замикання або пожежа.
Закріпіть трубопроводи за допомогою хомутів, алюмінієвих стрічок тощо, які 
можна придбати окремо, щоб запобігти їх роз’єднанню. Установіть труби, що 
відходять від виробу назовні, з нахилом донизу щонайменше 1/30.
У разі невиконання цієї вимоги дощ може потрапити всередину, що може призвести 
до удару електричним струмом, пожежі або пошкодження предметів побуту.
Якщо виріб не буде експлуатуватися протягом тривалого часу після 
монтажу, переведіть автоматичний вимикач у положення «Вимкнено».
В іншому випадку може статися удар електричним струмом внаслідок зношення ізоляції або пожежа внаслідок короткого замикання.
Монтувати дозволяється лише приладдя й спеціально призначені деталі.
Монтаж деталей, не призначених для використання із системою, може призвести 
до пошкодження обладнання або нещасних випадків.

Не допускати 
потрапляння 

води

Не занурюйте виріб у воду й не 
лийте на нього воду.
Невиконання цієї вимоги може 
призвести до короткого замикання 
або удару електричним струмом.

Не розбирати

Не змінюйте конструкцію виробу 
й розбирайте виріб, тільки якщо 
в цьому є необхідність.
Невиконання цієї вимоги може 
призвести до пожежі, удару 
електричним струмом або травми.

Не встановлювати 
у ванній кімнаті

Не встановлюйте блок Lossnay і 
пульт дистанційного керування 
у ванній кімнаті або в іншому 
приміщенні з високою вологістю.
Невиконання цієї вимоги може призвести 
до удару електричним струмом або 
витоку електричного струму.

Перевірка 
заземлення

Переконайтеся, що дріт 
заземлення під’єднаний.
Збій у роботі виробу чи коротке 
замикання можуть призвести до 
удару електричним струмом.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ Неналежне використання виробу може призвести до травми або 
пошкодження майна й оселі.

Заборонено

Виріб призначений виключно для горизонтального 
монтажу. Не встановлюйте виріб на стіни.
Падіння деталей може призвести до травми.
Не встановлюйте виріб у місцях із робочими 
умовами, які не відповідають наведеним вимогам.
За невідповідних робочих умов може відбуватися 
стікання конденсату.

Температура зовнішнього повітря:  
-15–40 °C.
Зона навколо виробу й зовнішня 
температура та вологість:

0–40 °C, відносна вологість 80 % або менше, 
або за абсолютної вологості або менше, якщо 
температура точки роси 12 °C (20 °C, відн. вол. 
60 % або еквів.) досягається за температури 
зовнішнього повітря нижче зазначеного мінімуму.

Під час здійснення монтажних робот не впускайте й не 
кидайте виріб, не застосовуйте до нього ударний вплив.
Пошкодження внутрішньої конструкції виробу 
може призвести до витоку повітря або води.

Дотримуйтесь 
інструкцій 

<Трубопроводи>
Ізолюйте трубопроводи до основи з’єднуваних фланців.
Неізольовані частини взимку охолоджуються, що може 
призвести до виділення конденсату з повітряної вологи в 
приміщенні.
Прослідкуйте, щоб трубопроводи не контактували з 
оглядовим вікном, болтами для підвішування до стелі, 
балками, опорами й іншими трубопроводами.
Невиконання цієї вимоги може призвести до виникнення 
сторонніх шумів і вібрації.
Встановіть на вхідний і вихідний зовнішні повітропроводи 
захисний ковпак, який зменшує вірогідність потрапляння 
всередину дощу, снігу й маленьких тварин (наприклад, 
летючих мишей).
Щоб запобігти проникненню маленьких тварин, встановіть 
захисний ковпак із жалюзійною решіткою із шириною отворів 
2 см або менше.

<Дренажна труба>
Під’єднайте дренажну трубу, дотримуючись наведеної 
нижче процедури, щоб запобігти замерзанню труби й 
утворенню конденсату на її поверхні.
– Під’єднайте дренажну трубу з внутрішнього боку ізоляційного 

шару.
– Ізолюйте дренажну трубу по всій довжині.
– Не вставляйте кінець дренажної труби до жолоба водостоку 

тощо.
(Під час сильного снігопаду жолоб водостоку замерзає, що 

унеможливлює стікання дренажної води. Як результат, 
вода починає витікати з блока Lossnay.)

Цей пристрій не призначений для використання особами (у 
тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними 
або розумовими можливостями або особами без належного 
досвіду й знань, якщо вони не перебувають під наглядом особи, 
відповідальної за їхню безпеку, і не отримали від неї належних 
інструкцій. Необхідно слідкувати за тим, щоб діти не бавилися 
з пристроєм. (Цим пристроєм можуть користуватися діти віком 
від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими можливостями, а також особи без належного досвіду 
та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали 
інструкції стосовно безпечного використання пристрою й 
усвідомлюють пов’язані з ним ризики. Діти не повинні бавитися з 
пристроєм. Дітям забороняється чистити пристрій і здійснювати 
його технічне обслуговування без нагляду.)

Дотримуйтесь 
інструкцій 

<Блок Lossnay>
Під’єднайте виріб і трубопровід із 
внутрішнього боку ізоляційного шару / 
герметичного ущільнення.
Температура повітря після накопичення тепла 
з внутрішнього боку ізоляційного шару може 
впасти, що може призвести до утворення 
конденсату та, як наслідок, до відволожування 
стелі.
Встановіть виріб (на стелі) таким чином, щоб у 
напрямку ходу з’єднувальних фланців він був 
розташований горизонтально (в межах ± 1°).
Витік води може призвести до пошкодження стелі.
Встановіть виріб (на стелі) з нахилом 
під кутом 0–1° донизу в той бік, де 
встановлено зливний шланг.
За нахилу у зворотний бік витік води може 
призвести до пошкодження стелі.
Використовуйте рукавички під час монтажу.
Невиконання цієї вимоги може призвести до травми.
Обережно зафіксуйте деталі таким чином, щоб 
вони не викривлялись і не деформувались.
Падіння деталей може призвести до травми.

1. Заходи безпеки (продовження)

Примітка
– Не встановлюйте виріб у місцях, де утворюються токсичні гази або гази, що містять корозійні компоненти, як-от кислоти, луги, 

органічні розчинники або фарби. (Невиконання цієї вимоги може призвести до виникнення несправності.)
– Для оздоблення стелі використовуйте матеріал, що менше резонує.
– Не встановлюйте виріб поблизу спальних кімнат. (Невиконання цієї вимоги може призвести до виникнення скарг щодо шуму.)
– В житлових приміщеннях (наприклад, спальних кімнатах), де очікуваний рівень шуму не повинен перевищувати 30 дБ(A), з боку 

подачі повітря використовуйте трубопроводи з ефектом поглинання шуму, які можна придбати окремо. (Звуки, які утворює виріб, 
резонують всередині трубопроводів, і це може призвести до підвищення рівня шуму, що надходить із вентиляційних каналів.)

– Установіть решітки вхідного й вихідного повітропроводів у місцях, де вірогідність виникнення ефекту реверберації є найменшою. 
(Невиконання цієї вимоги може призвести до виникнення скарг щодо шуму.)

– У холодних регіонах і регіонах із сильними вітрами після вимкнення виробу часом всередину може проникати вітер. Тому ми 
рекомендуємо встановлювати всередині трубопроводів подачі й випуску повітря затвор з електроприводом.

– Установіть виріб таким чином, щоб газ або повітря від пристроїв для спалювання й обладнання не надходили назад до виробу.
– У регіонах, для яких властиві сольові пошкодження, використовуйте спеціальний захисний ковпак.
– У регіонах, для яких властиві сольові пошкодження, деталі можуть потребувати скорішої заміни внаслідок руйнування матеріалів, з яких вони вироблені.
– У місці встановлення захисного ковпака відстань між захисним ковпаком і трубопроводами повинна дорівнювати щонайменше 3 діаметрам отворів для трубопроводів, 

щоб повітря, що подається, не змішувалося з повітрям, що випускається. (Краще, коли відстань між захисним ковпаком і трубопроводами дорівнює 450 мм чи більше.)
– Не використовуйте наведені нижче способи з’єднання труб. (Невиконання цієї вимоги може призвести до зменшення обсягу повітряного потоку, або до виникнення сторонніх шумів.)

– Обладнайте оглядове вікно розмірами 745 × 530 мм у зазначеному місці.
– Використовуйте фільтр системи випуску сітчастого типу, або виготовлений із нетканого полотна.
– Під’єднайте дренажний трубопровід, дотримуючись наступної процедури, щоб запобігти виникненню шумів від зливання стічної води

– Дренажний трубопровід потрібно нахилити отвором на кінці донизу, щоб забезпечити вільне стікання води.
– Довжина дренажного трубопроводу повинна складати не менше 5 м.
– Переконайтеся, що кількість вигинів дренажного трубопроводу й кут його нахилу донизу відповідають даним, наведеним у таблиці

Довжина трубопроводу Кількість вигинів труби Нахил трубопроводу донизу
5–6 м У 2 місцях і більше 3° і більше

6 м і більше В 1 місці й більше 1° і більше

– Занадто гострий кут вигину – Забагато вигинів – Вигін поряд зі 
з’єднувальним фланцем

– Різке звуження діаметру 
трубопроводу

Стічна вода, яка утворюється всередині вентиляційного 
блока, накопичується через тиск впускного повітря 
вентилятора системи випуску. Це іноді призводить до 
виникнення стуку й шуму води.
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Українською

2. Зовнішні розміри

Одиниці вимірювання (мм)

Одиниці вимірювання (мм)

Блок Lossnay

Приладдя
З’єднувальний 
фланець:  4 шт.

Хомут для шланга:  
2 шт.

Зливний шланг:  
1 шт.

Допоміжний 
фіксатор:  2 шт.

Фіксатор стельової підвіски лівий:  2 шт.
           правий:  2 шт.

Правий                         Лівий

Шайба:  8 шт. Гумова прокладка:  
8 шт.

Гвинт для кріплення 
з’єднувального 
фланця (4–25 мм): 
16 шт.
(4 шт. × 4 місця)

Гвинт для кріплення 
фіксатора стельової 
підвіски (тонкий) 
(5–10 мм):  4 шт.

Гвинт для кріплення 
фіксатора стельової 
підвіски (товстий) 
(6–12 мм):  4 шт.

Гвинт для кріплення 
допоміжного 
фіксатора (4–8 мм): 
4 шт.

R L

80

8

174 119 33

8
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36
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φ
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6
φ
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4

φ
98

31

84
8

11
6

85
0

775 

20

27
1

22
9

29
5

199

86143

139

88
5

815

720

151

32
0

31

Дренажний патрубок
Отвір для кабелю 

живлення

Фіксатор 
стельової підвіски

З’єднувальний 
фланець (ПП) З’єднувальний 

фланець (РП1)ПП
(подача 
повітря)

РП1
(рециркуляційне 
повітря)

ВП
(випуск 

повітря)

ЗП
(зовнішнє 
повітря)

З’єднувальний 
фланець (ВП)

З’єднувальний 
фланець (ЗП)

Допоміжний 
фіксатор

Корпус фільтра системи випуску

Корпус фільтра вхідного повітряДренажний піддон

(Фіксатор стельової підвіски)

(Ф
ікс

ат
ор

 ст
ел

ьо
во

ї п
ідв

іск
и)

Вид зверху

■ Блок Lossnay із заслінкою

R
A

3

R
A

2

20
0

15
0

87

130.4

720 (Lossnay)

85
0 

(L
os

sn
ay

)

[Для європейських країн]
Обов’язковий аксесуар (постачається окремо)
Заслінка повітроводу (P-133DUE-E)

* Перед монтажем уважно прочитайте посібник з установлення заслінки.

ПП
(подача 
повітря)

РП
(рециркуляційне повітря)
(Теплообмінник/bypass (байпас))

ВП
(випуск 
повітря)

ЗП
(зовнішнє 
повітря)
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3. Приклади стандартного монтажу

■ З’єднання дренажного трубопроводу з 
дренажним патрубком
Якщо дренажний трубопровід не під’єднано, стічна вода, що 
накопичується всередині блока Lossnay, не відводиться, що 
може призвести до її витоку з блока. Зверніть увагу, що витрати 
на аварійно-відновлювальні роботи несе підрядник. 

■ Обладнайте оглядове вікно розмірами 
щонайменше 745 × 530 мм.
Оберіть положення оглядового вікна таким чином, щоб через 
нього блок Lossnay можна було доставити до місця монтажу 
й встановити його, і щоб сервісний персонал міг потрапити до 
місця монтажу для здійснення технічного обслуговування.
Якщо оглядове вікно має замалий розмір, може виникнути 
потреба в проведенні додаткових робіт, наприклад, 
розширенні оглядового вікна через неможливість проведення 
електротехнічних та інших робіт. Зверніть увагу, що витрати на 
додаткові роботи несе підрядник. 

Робочий простір (вільне місце навколо блока Lossnay)

■ Зауваження щодо монтажу:
Не встановлюйте блок Lossnay вертикально або на похилій 

площині.

Не встановлюйте блок Lossnay у перевернутому положенні.

Приклад трубопровідної обв’язки
– Під час під’єднання трубопроводу РП (рециркуляційного 

повітря) до ванної кімнати зробіть розгалуження на дві лінії для 
відведення рециркуляційного повітря з двох локацій – ванної 
кімнати й житлового приміщення. 

Назва точки з’єднання Місце з’єднання

РП
(рециркуляційне 

повітря)

РП1 Для відведення повітря з житлового приміщення, 
туалету, умивальної кімнати, ванної тощо.

РП2* За умови використання заслінки з електроприводом, 
яку можна замовити окремо (P-133DUE-E)
Спеціально для відведення повітря з житлового 
приміщення, туалету, умивальної кімнати, ванної тощо.РП3*

ВП
(випуск повітря) Для випуску внутрішнього повітря

ЗП
(зовнішнє повітря) Для подачі зовнішнього повітря

ПП
(подача повітря)

Для отвору подачі повітря в житлове 
приміщення

* У разі використання РП2 і РП3 застосовуйте решітки, обладнані 
фільтрами.

Lossnay

ВП
(випуск 
повітря)

ЗП
(зовнішнє 
повітря)

ПП
(подача повітря)

Ванна
(Ванна кімната)

РП1
(рециркуляційне 

повітря)

Зовнішній 
бік

Внутрішній 
бік

РП3

РП2

Кухня / житлове 
приміщення

Заслінка з 
електроприводом
(замовляється окремо)

■ З бокуЗП – РП ■ Зверху
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OA RA1
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Залишіть щонайменше 
650 мм вільного простору

Залишіть 
щонайменше 700 мм 
вільного простору

Залишіть щонайменше 
900 мм вільного простору

Фільтр

Простір, необхідний 
для монтажу й 
демонтажу фільтрів

Заслінка з 
електроприводом
(замовляється окремо)

Контур 
живлення

Дренажний патрубок Низ

Верх
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Українською

4. Процедура монтажу

Монтаж блока Lossnay
1. Монтаж з’єднувального фланця
Установіть чотири з’єднувальні фланці (входять до комплекту 
постачання) на блок Lossnay за допомогою гвинтів для кріплення 
з’єднувальних фланців (4–25 мм) (входять до комплекту 
постачання). (4 шт. × 4  місця)
Під час монтажу з’єднувальних фланців (РП1, ВП) закрийте всі 
нещільності між фланцями та отворами для фланців (РП1, ВП) за 
допомогою замазки для ущільнення (по всій окружності отвору) 
(можна придбати окремо).

 Примітка:
– Момент затягування гвинтів для кріплення складає 1,0–1,5 

Н・м.
– Поставте виріб на пакувальний матеріал, щоб захистити 

підлогу від подряпин і пошкоджень.

2. Монтаж фіксаторів стельових підвісок
Закріпіть 2 ліві й 2 праві фіксатори стельових підвісок (входять до 
комплекту постачання) в положеннях, зазначених на рисунку, за 
допомогою гвинтів для кріплення фіксаторів стельових підвісок 
(тонких) (5–10 мм) і гвинтів для кріплення фіксаторів стельових 
підвісок (товстих) (6–12 мм) (обидва типи входять до комплекту 
постачання).

Ущільнення (по 
всій окружності 
отвору)
(можна 
придбати 
окремо)

EA

RA1

З’єднувальний фланець
(комплектуючі)

Гвинт для кріплення 
з’єднувального фланця
(комплектуючі)

Гвинт для 
кріплення (товстий) 
(діаметр: 6–12 мм)
(комплектуючі)

Фіксатор стельової 
підвіски правий
(комплектуючі)

Фіксатор стельової 
підвіски лівий
(комплектуючі)

Гвинт для кріплення 
(тонкий) (діаметр: 
5–10 мм)
(комплектуючі)

3. Монтаж блока Lossnay
(1) Установіть болти для підвішування (М8), які можна придбати 

окремо, згідно зі схемою розташування фіксаторів стельових 
підвісок, наведеною на кресленні із зовнішніми розмірами.

(2) Насуньте фіксатори стельових підвісок на болти для 
підвішування, придбані окремо, і зафіксуйте кронштейни за 
допомогою гумових прокладок і шайб (входять до комплекту 
постачання), а також гайок, придбаних окремо. Затягуючи 
фіксатори стельових підвісок, розташуйте блок Lossnay під 
нахилом відповідно до наведеного нижче рисунку <Нахил 
блока Lossnay під час монтажу>.

<Нахил блока Lossnay під час монтажу>

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Під’єднайте виріб і трубопровід із внутрішнього боку 
ізоляційного шару / герметичного ущільнення.
Температура повітря після накопичення тепла з внутрішнього 
боку ізоляційного шару може впасти, що може призвести 
до утворення конденсату і, як наслідок, до відволожування 
предметів побуту.
Закріпіть блок Lossnay таким чином, щоб у напрямку ходу 
з’єднувальних фланців він був розташований горизонтально 
(в межах ± 1°).
Закріпіть блок Lossnay із нахилом донизу під кутом 0–1° у 
той бік, де встановлено зливний шланг. (Нахил у зворотний 
бік може призвести до витоку води.)

4. Монтаж допоміжного фіксатора
Установіть два допоміжні фіксатори (входять до комплекту 
постачання) за допомогою гвинтів для кріплення допоміжних 
фіксаторів (4–8 мм). (2 шт. × 2 місця) 
(Момент затягування гвинтів: 1,0–1,5 Н･м)

Фіксатор стельової 
підвіски (комплектуючі)

40
 мм

 ма
кси

му
м

Кріпильний болт (М8)
(можна придбати окремо)

Гайка
(можна придбати окремо)

Гайка
(можна придбати окремо)

Шайба 
(комплектуючі)

Шайба 
(комплектуючі)

Гумова прокладка
(комплектуючі)

0–1°
Нахил 0–1° у бік зливання стічної води

Напрям ходу дренажного патрубка

ЗП

РП1

Горизонтальне розташування (в межах ± 1°)
Орієнтація з’єднувальних фланців

Дренажний патрубок

Гвинт для кріплення 
допоміжного 
фіксатора (4–8 мм)
(комплектуючі)Допоміжний фіксатор 

(комплектуючі)
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4. Процедура монтажу (продовження)

Трубопроводи
1. Трубопроводи

(1) Виберіть з’єднувальні трубопроводи
Використовуйте трубопроводи, наведені нижче в таблиці.

Призначення трубопроводів
ЗП

(зовнішнє 
повітря)

ВП
(випуск 
повітря)

ПП
(подача 
повітря)

РП1
(рециркуляційне 

повітря)

Номінальний 
діаметр

ø 100 ø 100 ø 100 ø 100
ø 125 ø 125 ø 125 ø 125
ø 150 ø 150 ø 150 ø 150

 Примітка:
– Для відведення повітря з ванної кімнати використовуйте 

труби, виготовлені з матеріалу, через який вода не зможе 
попасти до трубопроводу РП (рециркуляційного повітря).

– У разі використання металевих трубопроводів або 
трубопроводів із ПВХ із боку ПП переконайтеся, що 
вони забезпечують достатнє поглинання шуму в місці 
встановлення повітророзподільної решітки.

– Хоча з’єднувальні фланці блока Lossnay можуть 
використовуватись із трубами діаметром 100, 125 і 150 мм, 
місця їх закріплення відрізняються. Див. рисунок нижче.

(2) Закріпіть трубопроводи на блоці Lossnay
1) Вставте трубу в з’єднувальний фланець до упору, оберніть 

отвір алюмінієвою стрічкою, яку можна придбати окремо, щоб 
запобігти витоку повітря, а потім щільно затягніть на трубах 
хомути, які можна придбати окремо.
* Алюмінієву стрічку й опорні елементі трубопроводу 

підготовлює підрядник.
2) Підвісьте трубопроводи на стелі таким чином, щоб вони не 

створювали навантаження на блок Lossnay.
3) Замажте щілини на з’єднувальних фланцях, через які 

повітря відводиться з ванної кімнати, замазкою для 
ущільнення. Використовуючи замазку для ущільнення, 
впевніться, що вона не виступає з труб (в іншому випадку 
алюмінієва стрічка може відшаруватися).

– ø 100
Обмотка стрічкою

Трубопровід із ПВХТрубопровід із ПВХ Трубопровід із ПВХ

Блок 
Lossnay

Блок 
Lossnay

Блок 
Lossnay

Обмотка стрічкою Обмотка стрічкою
– ø 125 – ø 150

Замазка для ущільнення

З’єднувальний фланець

Алюмінієва стрічка

Трубопровід

ПП
(подача повітря)

ВП
(випуск 
повітря)

РП1
(рециркуляційне 

повітря)

ЗП
(зовнішнє 
повітря)

З’єднувальний фланець

Трубопровід
Алюмінієва стрічка

 Примітка:
– Перед під’єднанням трубопроводів переконайтеся, що 

всередину труб та блока Lossnay не потрапили металева 
стружка й інші сторонні предмети (наприклад, папір або 
вініл).

2. Ізоляція
Ізолюйте трубопроводи й з’єднувальні фланці за допомогою 
скловати завтовшки 25 мм (або аналогічного матеріалу), щоб 
запобігти утворенню конденсату.
Якщо блок не планується використовувати протягом тривалого 
часу (наприклад, у разі простою протягом 24 годин), необхідно 
також ізолювати трубопроводи РП.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Установіть трубу, що відходить назовні, з нахилом донизу 
щонайменше 1/30, щоб запобігти потраплянню дощу 
всередину.
Ізолюйте трубопроводи подачі й випуску повітря, що йдуть 
до блока Lossnay ззовні, та трубопровід подачі повітря, що 
йде до приміщення, аж до місця їх закріплення.
Установіть блок Lossnay і трубопроводи з внутрішнього боку 
ізоляційного шару / герметичного ущільнення. (В іншому 
випадку може відбуватися утворення конденсату.)

Ізоляція

ПП
(подача повітря)

ЗП
(зовнішнє 
повітря)

ВП
(випуск повітря)

РП1
(рециркуляційне 

повітря)

З’єднувальний фланець

Трубопровід

Ізоляція
(ізолюйте до основи, 
щоб повністю закрити 
з’єднувальний фланець).

Ізоляція
(ізолюйте до основи, 
щоб повністю закрити 
з’єднувальний фланець).
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Під’єднання дренажної труби
Під’єднання зливного шланга

(1) Щільно вставте зливний шланг (входить до комплекту 
постачання) в дренажний патрубок до упору. Щільно 
затягніть хомут шланга (входить до комплекту постачання) 
за допомогою викрутки, щоб зафіксувати шланг. (Нещільно 
затягнутий шланг може спричинити витік води.)

(2) Інший кінець зливного шланга під’єднайте до дренажної 
труби, яку можна придбати окремо, (дренажної труби, 
встановленої в будівлі: VP16 (зовнішній діаметр: ø 22 мм), 
з жорсткого ПВХ). Щільно затягніть хомут шланга (входить 
до комплекту постачання) за допомогою викрутки, щоб 
зафіксувати шланг.

 Примітка:
– Під’єднайте зливний шланг таким чином, щоб він був 

розташований нижче блока Lossnay. (Якщо зливний шланг 
буде розташований вище блока Lossnay, відбуватиметься 
витік води.)

– Не наносьте на зливний шланг і дренажний патрубок 
клеючі речовини. (В іншому випадку проведення технічного 
обслуговування стає неможливим.)

– Під’єднайте дренажний трубопровід відповідно до 
наступної процедури, щоб запобігти виникненню шумів від 
зливання стічної води.
– Дренажний трубопровід потрібно нахилити отвором на 

кінці донизу, щоб забезпечити вільне стікання води.
– Довжина дренажного трубопроводу повинна складати не 

менше 5 м.
– Переконайтеся, що кількість вигинів дренажного 

трубопроводу й кут його нахилу донизу відповідають 
даним, наведеним у таблиці.

Довжина трубопроводу Кількість вигинів труби Нахил трубопроводу донизу
5–6 м У 2 місцях і більше 3° і більше

6 м і більше В 1 місці й більше 1° і більше

Узимку стічна вода, яка утворюється всередині 
вентиляційного блока, накопичується через тиск 
впускного повітря вентилятора системи випуску. Це іноді 
призводить до виникнення стуку й шуму води.

(15 mm)

Зливний шланг 
(комплектуючі)

Кут 1° або більше

Дренажний патрубок

Хомут шланга 
(комплектуючі)

Дренажний трубопровід 
(зовнішній діаметр: ø 22 мм)
(можна придбати окремо)

4. Процедура монтажу (продовження)

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Під’єднайте дренажну трубу, дотримуючись наведеної нижче 
процедури, щоб запобігти замерзанню труби й утворенню 
конденсату на її поверхні.

– Під’єднайте дренажну трубу з внутрішнього боку ізоляційного 
шару.

– Ізолюйте дренажну трубу по всій довжині.
– Не вставляйте кінець дренажної труби до жолоба водостоку 

тощо. (Під час сильного снігопаду жолоб водостоку замерзає, 
що унеможливлює відведення стічної води. У результаті вода 
починає витікати з блока Lossnay.)
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 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Із міркувань безпеки й надійності електротехнічні роботи 
має виконувати кваліфікований підрядник (ліцензований 
електрик) відповідно до типу наявної внутрішньої проводки 
та технічних стандартів обладнання.
Неналежне під’єднання дротів і помилки в електричних роботах 
можуть призвести до пожежі або удару електричним струмом.
Використовуйте джерело живлення змінного струму 
напругою 220–240 В.
Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі, удару 
електричним струмом або пошкодженню плат.
Використовуйте відповідні електричні дроти й надійні типи 
з’єднань, щоб запобігти роз’єднанню дротів.
Ненадійне під’єднання дротів може призвести до пожежі.
Переконайтеся, що дріт заземлення під’єднаний.
Збій у роботі виробу чи коротке замикання можуть призвести до 
удару електричним струмом.

 Примітка:
– Загальна довжина електричних дротів між блоком 

Lossnay і пультом дистанційного керування не повинна 
перевищувати 50 м.
Мікроструми, що течуть між дротами, можуть спричинити 
несправність.

– Використовуйте лише кабелі зв’язку з подвійною ПВХ-
ізоляцією.

-– Усі контури живлення слід від’єднати, перш ніж починати 
роботу з кінцевими пристроями.

Зверніть увагу, що витрати на аварійно‑відновлювальні 
роботи внаслідок зазначених вище несправностей несе 
підрядник.

Назви компонентів у блоці керування

TM1

LED3

LED1, 2, 4

SW2, SW5

SW6

CN22 
(TH1(OA))

CN10 
(ЕЛЕКТРОПРИВОД 
ВЕНТИЛЯТОРА ПОДАЧІ 
ПОВІТРЯ)

CN9 
(ЕЛЕКТРОПРИВОД 
ВЕНТИЛЯТОРА 
ВИПУСКУ ПОВІТРЯ)

TM4
(пульт дистанційного 
керування)

CN7
(заслінка з електроприводом 
(замовляється окремо))

5. Електротехнічні роботи
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8

9

10

S

A

B

1

2

1

2

N

L

N

PE

L

M1

M2

GM CN7

CN118

CN119

CN10

CN9
LED6

TAB3,4

TAB2TAB5 TAB1

TH1(OA)

TM1

CN19

CN18

CN22

SW5

SW6

SW2

3

TM2

TB5

TM4

TM3

PZ-61DR-E
PZ-43SMF-E

LED3

LED4

LED2
LED1

Схема під’єднання
* Під’єднання до TM1, TM4 (зазначене пунктирними лініями) виконується в місці встановлення.
* Під’єднання до CN7 (ЗАСЛІНКА) замовляється окремо.
* Переконайтеся, що дріт заземлення під’єднано.
* Має бути встановлено багатополюсний роз’єднувач.
* Завжди використовуйте роз’єднувач під час під’єднання головного вимикача.
* Виберіть відповідний автоматичній вимикач на основі даних про електричний струм у наведеній нижче таблиці.

Пусковий струм після вмикання живлення [A] 10 мс 6,1

100 мс 3,6

Пояснення до позначень
M1:  електропривод вентилятора випуску повітря
M2:  електропривод вентилятора подачі повітря
GM:  електропривод байпасної заслінки
TH1:  терморезистор зовнішнього повітря
SW2, SW5: перемикач (вибір функції)
SW6: перемикач (селектор заслінки з 
 електроприводом (замовляється окремо))
TM1:  розподільна коробка (джерело живлення)
TM2:  Не використовується
TM3:  Не використовується
TM4:  розподільна коробка (кабель зв’язку)

TB5:  Не використовується
TAB1, TAB2, (TAB5): клемна колодка (джерело живлення)
TAB3, TAB4: клемна колодка (реактор)
CN7:  клемна колодка (електропривод байпасної 
 заслінки) (замовляється окремо)
CN9: клемна колодка (електропривод вентилятора)
CN10:  клемна колодка (електропривод вентилятора)
CN18:  клемна колодка
CN118: клемна колодка

CN19:  клемна колодка 
CN119:  клемна колодка
CN22:  клемна колодка (терморезистор ЗП)
LED1 – LED3:  контрольна індикаторна лампа
LED4, LED6:  лампа індикатора живлення
СИМВОЛ   : Розподільна коробка
    : клемна колодка на друкованій платі

ЕЛЕКТРОПРИВОД 
ВЕНТИЛЯТОРА 
ПОДАЧІ ПОВІТРЯ

РЕАКТОР

ЕЛЕКТРОПРИВОД 
ВЕНТИЛЯТОРА 
ВИПУСКУ 
ПОВІТРЯ

2-й блок Lossnay
 (макс. 2 блоки)

Роз’єднувач (надається користувачем)

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ 
220–240 В, 50 Гц
        220 В, 60 Гц

МЕРЕЖЕВИЙ 
ФІЛЬТР

Нижня 
друкована плата

Верхня 
друкована плата

5. Електротехнічні роботи (продовження)

ЗАСЛІНКА
(замовляється 

окремо)

Детальну 
інформацію про 
під’єднання пульта 
дистанційного 
керування наведено 
на стор. 10



Ukr‑10

Під’єднання дротів
(1) Зніміть кришку розподільної коробки (3 гвинти).

(2) Під’єднайте кабель живлення й кабель зв’язку.
Пропустіть кабель живлення через гніздо* й під’єднайте до 
розподільної коробки TM1 за допомогою круглих контактів. 
Під’єднайте дріт заземлення до контакту заземлення й 
зафіксуйте його, затягнувши гніздо. (* Використовуйте 
вироби, які здатні надійно зафіксувати кабель, наприклад 
кабельні вводи PG.)

 Примітка:
– Відстань від кабелю живлення до кабелю зв’язку має 

становити щонайменше 5 см, в іншому випадку можливе 
виникнення несправностей блока. 
Завелика довжина ділянки кабелю живлення зі знятою 
ізоляцією може привести до короткого замикання в разі 
стикання провідників.
Переріз кабелю живлення: 1,5 мм2 (ø9) чи більше.
1) Затягніть дріт заземлення й кабелі зв’язку в розподільній 

коробці.
2) Зафіксуйте кабелі зв’язку за допомогою кабельних затисків.

Після завершення під’єднання встановіть назад кришку 
блока керування.

(3) Під’єднайте пульт дистанційного керування (PZ-61DR-E, PZ-
43SMF-E).
Надійно під’єднайте кабель зв’язку від пульта дистанційного 
керування до контактів 1 і 2 вхідної розподільної коробки 
(TM4) (дотримання полярності не є потрібним).

Тип дроту:  двожильний екранований кабель.
Переріз дроту:  0,3 мм2.

– Загальна довжина кабелю зв’язку між блоком Lossnay і 
пультом дистанційного керування не має перевищувати 
50 м.

 Примітка:
– Момент затягування гвинтів розподільної коробки не має 

перевищувати 0,5 Н・м. Інакше можливе пошкодження 
друкованої плати.

– Не під’єднуйте кабель живлення. 
– Не можна під’єднувати окремі дроти, наприклад дроти з ПВХ. 
– До блока Lossnay можна під’єднувати лише один пульт 

дистанційного керування. Не можна під’єднувати два або 
більше пульти дистанційного керування.

– Пульти PZ-61DR-E і PZ-43SMF-E не можна використовувати 
одночасно.

Кришка розподільної 
коробки

Кабель живлення Кабель живлення

Кабельний 
затиск

Вставте лезо

TM1

Гніздо

Кабельний ввід PG

Дріт заземлення

Кабель 
зв’язку

5. Електротехнічні роботи (продовження)

(4) Керування двома блоками Lossnay з одного пульта 
дистанційного керування
З’єднайте блоки Lossnay 1 і 2 за допомогою кабелю зв’язку. 

Тип дроту:   двожильний екранований кабель. 
Переріз дроту:  0,3 мм2.

 Примітка:
– Момент затягування гвинтів розподільної коробки не має 

перевищувати 0,5 Н・м. Інакше можливе пошкодження 
друкованої плати.

– Не можна під’єднувати окремі дроти, наприклад дроти з 
ПВХ. 

– Під’єднайте кабель живлення до кожного блока Lossnay. 
– З’єднати можна до двох блоків Lossnay.
– У разі використання додаткових заслінок (P-133DUE-E) і 

керування двома блоками Lossnay за допомогою пульта 
дистанційного керування переконайтеся, що заслінки 
встановлені на кожному блоці Lossnay. В іншому випадку 
блоки Lossnay не працюватимуть належним чином.

– Пульти PZ-61DR-E і PZ-43SMF-E не можна використовувати 
одночасно.

Lossnay Пульт дистанційного 
керування 
(PZ-61DR-E або PZ-43SMF-E)

Lossnay

МАКС. 
2 блока

Джерело 
живлення

Джерело живлення
* На рисунку показаний пульт PZ-61DR-E

Під’єднайте до 
пульта дистанційного 
керування (PZ-
61DR-E або PZ-
43SMF-E)

21

21

Кабель зв’язку

Перший блок Lossnay

Другий блок Lossnay

TM4

TM4

Пульт дистанційного 
керування (PZ-
61DR-E або PZ-
43SMF-E)

* На рисунку показаний пульт 
PZ-61DR-EДжерело 

живлення

Lossnay

2
1

Вхідний контакт пульта дистанційного керування

Кабелі зв’язку
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6. Стандартні налаштування

Налаштування за встановленої заслінки з електроприводом (замовляється 
окремо)
Якщо додаткову заслінку з електроприводом (P-133DUE-E) встановлено, змініть значення параметра перемикача SW6-1 на ВИМК.

Вибір заслінки з електроприводом SW6-1 SW6-2 SW6-3 SW6-4 Примітки
Без заслінки УВІМК УВІМК УВІМК УВІМК Заводське значення
Із заслінкою ВИМК УВІМК УВІМК УВІМК

1 2

(SW6)

ON
OFF

3 4

OFF

Зміна перемикача функції (SW‑2 і SW‑5) 
Налаштуйте перемикачі (SW-2 і SW-5) для виконання відповідної функції. 
* Всі функції, за винятком «Пробного запуску» і «Налаштувань основного блока», можна налаштувати з пульта дистанційного 

керування (PZ-61DR-E). Якщо надалі ця функція викликається з пульта дистанційного керування, вона працює відповідно до 
налаштувань пульта. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(SW2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(SW5)

OFF ON

OFF ON

 Пробний запуск
 Не використовується
 Не використовується
№ 6 Параметр від’ємного тиску в приміщенні
№ 7 Параметр додатного тиску в приміщенні
 Не використовується
№ 51 Параметр автоматичного режиму вентиляції
 Не використовується
№ 61 Швидкість вентилятора за вхідного сигналу «Високий» для обсягу повітря (за умови використання PZ-43SMF-E)
№ 62 Швидкість вентилятора за вхідного сигналу «Низький» для обсягу повітря (за умови використання PZ-43SMF-E)

 Не використовується
 Не використовується
№ 14 Параметр вентилятора випуску повітря 
№ 5 Параметр автоматичного відновлення після переривання подачі живлення
№ 1 Параметр індикації технічного обслуговування фільтрів і підвищення потужності вентиляторів за забитих фільтрів
 Не використовується
 Не використовується
 Не використовується
№ 14 Параметр вентилятора випуску повітря за температури ЗП нижче –5˚C
 Не використовується
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6. Стандартні налаштування (продовження)

Language selection (Вибір мови)

1

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu

Main menu:

Auto mode
Administrator password
Language selection

2/2 За допомогою кнопок  F1  і  F2  перемістіть курсор до 
пункту «Language selection» (Вибір мови) й натисніть 
кнопку  ВИБІР  .

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

2/2

Функції кнопок

Виберіть у «Main menu» (Головному меню) «Initial setting» 
(Стандартні налаштування) й натисніть кнопку  ВИБІР  .
На екрані з’явиться повідомлення «Enter maintenance 
password» (Введіть пароль для технічного 
обслуговування) зі значенням «0000». Введіть пароль за 
замовчуванням «9999» і натисніть кнопку  ВИБІР  .
* Детальну інформацію щодо змінення пароля наведено в 
інструкції з експлуатації до пульта PZ-61DR-E.

Опис функції
Можна встановити бажану мову. Мови, які можна обрати: англійська, французька, німецька, італійська, португальська, 
шведська й російська.

Під час першого ввімкення пристрою екран «Language 
selection» (Вибір мови) з’являється на екрані автоматично. 
Виберіть бажану мову. Система не почне роботу, якщо мову 
не вибрано.

За допомогою кнопок  F1  –  F4  підведіть курсор до 
бажаної мови й натисніть кнопку  ВИБІР  .3

З’явиться екран із підтвердженням збереження 
налаштувань.

Переміщення між екранами
• Щоб повернутися до Main menu (Головного меню) .......  Кнопка  МЕНЮ
• Щоб повернутися до попереднього екрана ......  Кнопка  ПОВЕРНЕННЯ

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Cursor
Select:

English
Deutsch
Italiano
Svenska

Français
Español
Português
Русский

English
Deutsch
Italiano
Svenska
           Changes saved

Français
Español
Português
Русский

Language selection

Language selection

Cursor
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6. Стандартні налаштування (продовження)

Введення інформації про технічне обслуговування

Функції кнопок

F1 F2 F3 F4

2/2Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Initial setting
Service3

1

Натисніть  F1  ,  F2  ,  F3  ,  F4  , щоб перевести курсор до 
пункту Service (Обслуговування) на наступній сторінці, і 
натисніть кнопку  ВИБІР  .

4

2

F1 F2 F3 F4

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password
На екрані з’явиться повідомлення «Enter maintenance 
password» (Введіть пароль для технічного 
обслуговування) зі значенням «0000». Введіть 
стандартний пароль за замовчуванням «9999» і натисніть 
кнопку  ВИБІР  .
* Детальну інформацію щодо змінення пароля наведено в 
інструкції з експлуатації до пульта PZ-61DR-E.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

1/2
Натисніть кнопку  МЕНЮ  .

На дисплеї з’явиться Main menu (Головне меню).

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

1/2

Cursor

Натисніть  F1  , щоб перемістити курсор вниз.
Натисніть  F2  , щоб перемістити курсор вгору.
Натисніть  F3  , щоб повернутися до попередньої 
сторінки.
Натисніть  F4  , щоб перейти до наступної сторінки.

Вхід у Головне меню

Вибір пункту

МЕНЮ

ВИБІР

Курсор
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6. Стандартні налаштування (продовження)

6

7

F1 F2 F3 F4

Maintenance information
Model name input
Serial No. input
Dealer information input
Initialize maintenance info.

Service menu:
Cursor

F1 F2 F3 F4

Copy

Model information

Input:

Add.
        0            VL-220CZGV-E

Address

8

9

F1 F2 F3 F4

Copy

Serial No. information

Select:

Add.
        0            01234567

Address

F1 F2 F3 F4

Dealer information

Input:

Dealer
   Tel         012-3456-7890

5

F1 F2 F3 F4

Service menu
Test run
Input maintenance info.
Lossnay
Check
Self check

Main menu:
Cursor

1/2 Виберіть пункт «Input maintenance info.» (Введіть 
інформацію про технічне обслуговування) на екрані 
«Service Menu» (Меню обслуговування) й натисніть 
кнопку  ВИБІР  .

Виберіть пункт «Model name input» (Введення назви 
моделі) й натисніть кнопку  ВИБІР  .

Виберіть пункт «Add. 0» (Додати 0).
Введіть назву моделі: VL-220CZGV-E.
Натисніть кнопку  ВИБІР  .
З’явиться екран «Maintenance information» (Інформація 
про технічне обслуговування).

Виберіть пункт «Serial No.» (Серійний номер).
Виберіть пункт «Add. 0» (Додати 0).
Введіть серійний номер, зазначений на ідентифікаційній 
табличці блока Lossnay.
Натисніть кнопку  ВИБІР  .
З’явиться екран «Maintenance information» (Інформація 
про технічне обслуговування).

Виберіть пункт «Dealer information» (Інформація про 
дилера).
Введіть номер телефону дилера.
Натисніть кнопку  ВИБІР  .
З’явиться екран «Maintenance information» (Інформація 
про технічне обслуговування).

Manufactured by: 
MADE IN JAPAN

TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Importer in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K.

Serial No. 

Serial No. (Серійний номер)
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УкраїнськоюОпис функції
За необхідності здійсніть налаштування функцій блока Lossnay з пульта дистанційного керування. 

• Див. «Інструкцію з експлуатації» пульта PZ-61DR-E, щоб здійснити налаштування функцій.
• У разі зміни настройок функцій блоків Lossnay збережіть всі зміни, щоб мати змогу відстежити їх.

Функції кнопок

F1 F2 F3 F4

2/2Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Initial setting
Service3

1

Натисніть  F1  ,  F2  ,  F3  ,  F4  , щоб перевести курсор до 
пункту Service (Обслуговування) на наступній сторінці, і 
натисніть кнопку  ВИБІР  .

4

2

F1 F2 F3 F4

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password
На екрані з’явиться повідомлення «Enter maintenance 
password» (Введіть пароль для технічного 
обслуговування) зі значенням «0000». Введіть 
стандартний пароль за замовчуванням «9999» і натисніть 
кнопку  ВИБІР  .
* Детальну інформацію щодо змінення пароля наведено в 
інструкції з експлуатації до пульта PZ-61DR-E.

6. Стандартні налаштування (продовження)

Зміна налаштувань функцій із пульта дистанційного керування PZ‑61DR‑E. 

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

1/2
Натисніть кнопку  МЕНЮ  .

На дисплеї з’явиться Main menu (Головне меню).

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

1/2

Cursor

Натисніть  F1  , щоб перемістити курсор вниз.
Натисніть  F2  , щоб перемістити курсор вгору.
Натисніть  F3  , щоб повернутися до попередньої 
сторінки.
Натисніть  F4  , щоб перейти до наступної сторінки.

Вхід у Головне меню

Вибір пункту

МЕНЮ

ВИБІР

Курсор
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6. Стандартні налаштування (продовження)

6

Щоб перевірити поточні налаштування для відповідного 
блока, введіть значення його параметра «M-NET address» 
(Адреса M-NET) і номер параметра функції, виберіть пункт 
«Підтвердити для функції» та натисніть кнопку  ВИБІР  . 
З’явиться екран із підтвердженням здійснення пошуку 
інформації про налаштування. Після завершення пошуку на 
дисплеї буде відображено поточні налаштування. 

З’явиться екран «Function Setting» (Налаштування функцій).
Натисніть кнопку  F1  або  F2  , щоб перемістити 
курсор на один із наступних пунктів:  «M-NET address» 
(Адреса M-NET), номер параметра функції або значення 
параметра. Потім натисніть кнопку  F3  або  F4  , щоб 
змінити існуючі налаштування на потрібні.
– Установіть для параметра «M-NET address» (Адреса 
M-NET) значення «ALL» (Усі) або «0».

Після завершення натисніть кнопку  ВИБІР  .
З’явиться екран із підтвердженням відправлення 
інформації про налаштування.

F1 F2 F3 F4

Set / Conf

Sending data

Cursor
Select:

M-NET address
Function No.
Data
Function

  0
  1
  2

  0
  1
  2

M-NET address
Function No.
Data

Function setting

Function setting

Address

7   0
  1
  2

M-NET address
Function No.
Data

Return:

Function setting

Setting completed

F1 F2 F3 F4

Після відправлення інформації про налаштування 
з’явиться екран із підтвердженням завершення операції.

Для здійснення додаткових налаштувань натисніть кнопку  
ПОВЕРНЕННЯ  , щоб перейти до екрану, показаному в 
пункті 3 вище. Задайте номера функцій для інших блоків 
Lossnay, виконуючи ті ж самі операції.

Переміщення між екранами
• Щоб повернутися до екрана «Service Menu» (Меню обслуговування)
 ......  Кнопка  МЕНЮ
• Щоб повернутися до попереднього екрана ......  Кнопка  ПОВЕРНЕННЯ

5

F1 F2 F3 F4

Service menu
Maintenance password
Remote controller check
Function setting
Initializing

Main menu:
Cursor

2/2
Виберіть пункт «Function Setting» (Налаштування 
функцій) на екрані «Service Menu» (Меню 
обслуговування) й натисніть кнопку  ВИБІР  .

ПОВЕРНЕННЯ
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Українською

6. Стандартні налаштування (продовження)

№
функції Функція

Дані налаштувань (PZ-61DR-E) Заводське 
значення

№ 
DIP-пере-

микача0 1 2 3 4 5 6 7

1
Параметр індикації технічного обслуговування 
фільтрів і підвищення потужності вентиляторів 
за забитих фільтрів

Пріоритет 
Dip-пере-
микача

Індикатор 
доступний. 
Підвищення 
потужності 
вентилятора 
Н/Д

Індикатор 
доступний. 
Підвищення 
потужності 
вентилятора 
Н/Д

Індикатор 
доступний. 
Підвищення 
потужності 
вентилятора 
доступне

- - - - 0 5-5

5 Параметр автоматичного відновлення після 
переривання подачі живлення

Пріоритет 
Dip-пере-
микача

Зупинка 
після 
ввімкнення 
живлення

Запуск 
після 
ввімкнення 
живлення

Відновлення 
попереднього 
стану після 
відновлення 
живлення

- - - - 0 5-4

6 Параметр від’ємного тиску в приміщенні
Пріоритет 
Dip-пере-
микача

Н/Д
Зменшення 
подачі на 
1 рівень

Зменшення 
подачі на 
2 рівня

- - - - 0 2-4

7 Параметр додатного тиску в приміщенні
Пріоритет 
Dip-пере-
микача

Н/Д
Зменшення 
випуску на 

1 рівень

Зменшення 
випуску на 

2 рівні
- - - - 0 2-5

14 Параметр вентилятора випуску повітря за 
температури ЗП нижче –5 ˚C

Пріоритет 
Dip-пере-
микача

Зупинка

Швидкість 
вентиля-

тора 1 або 
2

Без змін - - - - 0 5-3
5-9

51 Параметр автоматичного режиму вентиляції
Пріоритет 
Dip-пере-
микача

Варіант А Варіант В Довільне 
значення - - - - 0 2-7

52 
Параметр автоматичного режиму вентиляції 1)
Різниця між зовнішньою температурою й темпера-
турою в приміщенні

Дані параметрів 0–7 --> Температурна різниця 23–30 ˚C 5 Н/Д

53 
Параметр автоматичного режиму вентиляції 2)
Параметр мінімальної температури зовнішнього 
повітря

Дані параметрів 0–15 --> Мінімальна температура зовнішнього повітря 10–25 ˚C 12 Н/Д

55 Параметр підвищення потужності вентилятора 
подачі повітря

2 рівня 
вниз

1 рівень 
вниз Н/Д 1 рівень 

вгору
2 рівня 
вгору - - - 2 Н/Д

56 Параметр підвищення потужності вентилятора 
випуску повітря

2 рівня 
вниз

1 рівень 
вниз Н/Д 1 рівень 

вгору
2 рівня 
вгору - - - 2 Н/Д

61 Швидкість вентилятора за вхідного сигналу 
«Високий» для обсягу повітря У разі використання пульта PZ-61DR-E налаштування змінювати не потрібно 0 2-9

62 Швидкість вентилятора за вхідного сигналу 
«Низький» для обсягу повітря У разі використання пульта PZ-61DR-E налаштування змінювати не потрібно 0 2-10

100 Ініціалізація - Ініціалізація - - - - - - 0 Н/Д

У цій таблиці наведено короткий опис параметрів функцій. Детальнішу інформацію наведено на наступних сторінках.
Функції з позначкою «Н/Д» в стовпчику «№ DIP-перемикача» доступні лише в разі використання пульта дистанційного керування PZ-61DR-E.
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6. Стандартні налаштування (продовження)

№ 1 Параметр індикації технічного обслуговування фільтрів і 
підвищення потужності вентиляторів за забитих фільтрів 

Складіть графік чищення фільтрів на підставі розрахункової 
концентрації пилу в повітрі. 
Якщо доступне підвищення потужності вентиляторів подачі 
й випуску повітря, воно відбувається поступово після 2200 і 
4400 годин роботи.
Якщо функцію  № 55  або  № 56  вже активовано, підвищення 
потужності вентилятора не відбувається.
Розрахунковий час різниться залежно від поточної швидкості 
вентилятора.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Індикатор технічного 
обслуговування фільтра

Підвищення 
потужності 
вентилятора№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

SW5-5

- -

1

0
(заводське значення)

Пріоритет Dip-
перемикача

- - 1

Індикація після 
досягнення 
розрахункових 
4400 годин роботи

Н/Д

ВИМК 
(заводське значення) 2 Н/Д Н/Д

УВІМК 3

Індикація після 
досягнення 
розрахункових 
4400 годин роботи

Доступно

Примітка:
Після перевищення сукупного часу експлуатації блока Lossnay 
на дисплеї пульта дистанційного керування внутрішнього блока 
або на пульті дистанційного керування Lossnay з’являється 
індикатор очищення фільтра. Після чищення фільтра індикатор 
чищення можна скинути. Див. інструкцію з експлуатації пульта 
дистанційного керування.

№ 5 Параметр автоматичного відновлення 
після переривання подачі живлення

Активує функцію автоматичного відновлення після переривання 
подачі живлення.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Автоматичне 
відновлення№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

SW5-4

- -

5

0
(заводське значення)

Пріоритет Dip-
перемикача

ВИМК 
(заводське значення) 1 Зупинка після 

ввімкнення живлення

- - 2 Запуск після ввімкнення 
живлення

УВІМК 3
Блок Lossnay автоматично 
відновлює налаштування 
після відновлення живлення

№ 6 Параметр від’ємного тиску в приміщенні

Вентилятор випуску повітря 
починає працювати на вищій 
швидкості, ніж вентилятор подачі 
повітря.
На пульті дистанційного керування 
відображається швидкість 
вентилятора випуску повітря.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Рівень зниження швидкості 
вентилятора подачі повітря№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

SW2-4

- -

6

0
(заводське значення)

Пріоритет Dip-
перемикача

ВИМК 
(заводське значення) 1 Н/Д

УВІМК 2

Швидкість вентилятора 
подачі повітря на 1 рівень 
нижча за швидкість 
вентилятора випуску повітря

- - 3

Швидкість вентилятора 
подачі повітря на 2 рівня 
нижча за швидкість 
вентилятора випуску повітря

Індикатор швидкості 
вентилятора

Вентилятор 
випуску повітря

Вентилятор подачі повітря
1 рівень вниз 2 рівня вниз

4 4 3 2
3 3 2 1
2 2 1 1
1 1 1 1

№ 7 Параметр додатного тиску в приміщенні

Вентилятор подачі повітря 
починає працювати на вищій 
швидкості, ніж вентилятор 
випуску повітря.
На пульті дистанційного 
керування відображається 
швидкість вентилятора подачі 
повітря.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Рівень зниження швидкості 
вентилятора випуску повітря№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

SW2-5

- -

7

0
(заводське значення)

Пріоритет Dip-
перемикача

ВИМК 
(заводське значення) 1 Н/Д

УВІМК 2

Швидкість вентилятора 
випуску повітря на 1 рівень 
нижча за швидкість 
вентилятора подачі повітря

- - 3

Швидкість вентилятора 
випуску повітря на 2 рівня 
нижча за швидкість 
вентилятора подачі повітря

№ 14 Параметр вентилятора випуску повітря 
за температури ЗП нижче –5 ˚C

Налаштування роботи вентилятора випуску повітря за 
температури зовнішнього повітря нижче –5 ˚C (коли вентилятор 
подачі повітря вимкнений).

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Робота вентилятора випуску 
повітря за температури зовнішнього 
повітря –5 ˚C чи нижче№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

SW5-3
SW5-9

- -

14

0
(заводське значення)

Пріоритет Dip-
перемикача

5-3 ВИМК
5-9 УВІМК 1 Зупинка

5-3 УВІМК
5-9 ВИМК 2 Примусове перемикання 

на швидкість 2 або нижчу*
5-3 ВИМК
5-9 ВИМК

(заводське значення) 3 Без змін
5-3 УВІМК
5-9 УВІМК

* Якщо пристрій Lossnay працює на швидкості 1, вентилятор 
випуску повітря продовжує працювати на швидкості 1. Функція 
№ 14  підтримується перемикачем DIP-SW 5-3, тобто її можна 
налаштувати окремо без використання пульта PZ-61DR-E.

№ 51 Параметр автоматичного режиму 
вентиляції

Налаштування варіанту умов для переходу в режим «By-pass» 
(Байпас) в автоматичному режимі вентиляції.
Якщо на пульті PZ-61DR-E для даних параметрів установлене 
значення «3», функції  № 52  і  № 53  доступні.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Умови для переходу в режим 
«By-pass» (Байпас)№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

SW2-7

- -

51

0
(заводське значення)

Пріоритет Dip-
перемикача

ВИМК 
(заводське значення) 1

Варіант А
Температура зовнішнього 
повітря 22–28 ˚C

УВІМК 2
Варіант В
Температура зовнішнього 
повітря 16–28 ˚C

- - 3 Довільне значення

* Варіант А більше підходить для переходу в режим «By-pass» 
(Байпас), ніж варіант В.

Індикатор швидкості 
вентилятора

Вентилятор 
подачі повітря

Вентилятор випуску повітря
1 рівень вниз 2 рівня вниз

4 4 3 2
3 3 2 1
2 2 1 1
1 1 1 1
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6. Стандартні налаштування (продовження)

№ 52 Параметр автоматичного режиму вентиляції 1)
Максимальна температура зовнішнього повітря 

Налаштування умов переходу в режим «By-pass» (Байпас) у 
режимі автоматичної вентиляції, максимальна температура 
зовнішнього повітря.
Цю функцію неможливо активувати за допомогою DIP-
перемикача блока Lossnay.
Ця функція доступна, якщо для функції  № 51  вибране значення 
даних параметрів 3.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Температура в приміщенні – 
температура зовнішнього повітря№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

Н/Д

- -

52

0 23 ˚C чи вище 
- - 1 24 ˚C чи вище 
- - 2 25 ˚C чи вище 
- - 3 26 ˚C чи вище
- - 4 27 ˚C чи вище

- - 5
(заводське значення) 28 ˚C чи вище

- - 6 29 ˚C чи вище
- - 7 30 ˚C чи вище 

№ 53 Параметр автоматичного режиму вентиляції 2)
Мінімальна температура зовнішнього повітря 

Налаштування умов переходу в режим «By-pass» (Байпас) 
у режимі автоматичної вентиляції, мінімальна температура 
зовнішнього повітря.
Цю функцію неможливо активувати за допомогою DIP-
перемикача блока Lossnay.
Ця функція доступна, якщо для функції  № 51  вибране значення 
даних параметрів 3.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Температура 
зовнішнього повітря№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

Н/Д

- -

53

0 10 ˚C чи вище
- - 1 11 ˚C чи вище
- - 2 12 ˚C чи вище
- - 3 13 ˚C чи вище
- - 4 14 ˚C чи вище
- - 5 15 ˚C чи вище
- - 6 16 ˚C чи вище
- - 7 17 ˚C чи вище
- - 8 18 ˚C чи вище
- - 9 19 ˚C чи вище
- - 10 20 ˚C чи вище
- - 11 21 ˚C чи вище

- - 12
(заводське значення) 22 ˚C чи вище

- - 13 23 ˚C чи вище
- - 14 24 ˚C чи вище
- - 15 25 ˚C чи вище

Довільне значення «By-pass» (Байпас)
Користувач може налаштувати умови для переходу в режим 
«By-pass» (Байпас) в автоматичному режимі вентиляції за 
допомогою функцій  № 52  і  № 53  .
Приклади налаштувань наведено нижче.
Приклад*

Графік роботи вентилятора в режимі «By-pass» (Байпас) / 
режимі рекуперації в автоматичному режимі

№ функції Дані параметрів
52 2 (25 ˚C)
53 5 (15 ˚C)

8

8
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я 
(˚

C
)

Температура в приміщенні (˚C)

Задається за допомогою функції  №. 53

Робоча зона вентилятора в режимірекуперації тепла

Робоча зона вентилятора в режимірекуперації тепла

Робоча зона вентилятора в режимі «By-pass» 
(Байпас)

Задається за допомогою функції  №. 52

№ 55, 56
Параметр підвищення потужності 
вентилятора подачі повітря
Параметр підвищення потужності 
вентилятора випуску повітря

Використовуйте ці функції, якщо необхідно збільшити обсяг 
повітря після монтажу пристрою.
Функція № 55 призначена для підвищення потужності 
вентилятора подачі повітря, а функція № 56 – для підвищення 
потужності вентилятора випуску повітря.
Якщо функцію № 1 активовано, а вентилятор вже працює на 
максимальній швидкості, ця функція стає недоступною.
Цю функцію неможливо активувати за допомогою DIP-
перемикача блока Lossnay.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Підвищення потужності 
вентилятора подачі повітря№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

Н/Д

- -

55

0 2 рівня вниз
- - 1 1 рівень вниз

- - 2
(заводське значення) Н/Д 

- - 3 1 рівень вгору
- - 4 2 рівня вгору

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань

Підвищення потужності 
вентилятора випуску повітря№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

Н/Д

- -

56

0 2 рівня вниз
- - 1 1 рівень вниз

- - 2
(заводське значення) Н/Д 

- - 3 1 рівень вгору
- - 4 2 рівня вгору
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6. Стандартні налаштування (продовження)

№ 61 Швидкість вентилятора за вхідного 
сигналу «Високий» для обсягу повітря

Налаштовує швидкість вентилятора в разі надходження сигналу 
«Високий» з пультів дистанційного керування (наприклад, PZ-
43SMF-E), які мають функцію перемикання між високим і низьким 
обсягом повітря.
У разі використання пульта PZ-61DR-E змінювати цей параметр 
не потрібно.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

Робоча швидкість 
вентилятора№ перемикача Параметр

SW2-9

- - Пріоритет Dip-
перемикача

ВИМК 
(заводське значення)

Швидкість вентилятора 
4

УВІМК Швидкість вентилятора 
3

№ 62 Швидкість вентилятора за вхідного 
сигналу «Низький» для обсягу повітря

Налаштовує швидкість вентилятора в разі надходження сигналу 
«Низький» із пультів дистанційного керування (наприклад, PZ-
43SMF-E), які мають функцію перемикання між високим і низьким 
обсягом повітря.
У разі використання пульта PZ-61DR-E змінювати цей параметр 
не потрібно.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

Робоча швидкість 
вентилятора№ перемикача Параметр

SW2-10

- - Пріоритет Dip-
перемикача

ВИМК 
(заводське значення)

Швидкість вентилятора 
2

УВІМК Швидкість вентилятора 
1

№ 100 Ініціалізація

Здійснення ініціалізації пульту дистанційного керування PZ-
61DR-E.
Всі налаштування користувача скидаються.

DIP-перемикач Перевірка 
налаштувань

PZ-61DR-E Перевірка 
налаштувань Ініціалізація

№ перемикача Параметр № функції Дані параметрів

Н/Д
- -

100
0 Н/Д

- - 1 Доступно
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7. Перевірки після монтажу

Закінчивши монтаж, перевірте всі пункти в контрольному списку, перш ніж виконати пробний запуск.
Обов’язково усуньте всі знайдені несправності. (Невиконання цієї вимоги не лише заважатиме 
належній роботі пристрою, але й поставить під загрозу вашу безпеку.)

Пункти для перевірки Дії для усунення несправності Перевірено

Монтаж блока 
Lossnay

Блок Lossnay і трубопровід встановлені з внутрішнього боку ізоляційного 
шару / герметичного ущільнення?

Установіть їх із внутрішнього боку 
ізоляційного шару / герметичного 
ущільнення.

Блок Lossnay встановлений у межах допуску ± 1° від горизонталі? Установіть його горизонтально із 
допуском ± 1°

Блок Lossnay встановлений із нахилом донизу під кутом 0–1° у той бік, де 
встановлено зливний трубопровід?

Зробіть нахил під кутом 0–1°.

Оглядове вікно має зазначені розміри й обладнане в зазначеному місці? Обладнайте оглядове вікно 
розмірами щонайменше 
745 × 530 мм у зазначеному місці.

Чи є достатній робочій простір?
* Див. «Робочий простір (вільне місце навколо блока Lossnay)» у розділі «3. 
Приклади стандартного монтажу».

Переконайтеся в наявності 
достатнього робочого простору

З’єднання 
труб

Чи встановлена труба, що відходить назовні, з нахилом донизу  1/30  або 
більше, щоб запобігти потраплянню дощу всередину?

Установіть трубу з відповідним 
нахилом

Чи не потрапили всередину труб і блока Lossnay металева стружка або 
інші сторонні предмети (наприклад, папір або вініл)?

Приберіть всі сторонні предмети.

Трубопроводи ізольовані до самої основи?
*Див. «Трубопроводи / 2. Ізоляція» в розділі «4. Процедура монтажу».

Ізолюйте належним чином

Трубопроводи під’єднані до блока Lossnay? (Витік повітря призводить до 
утворення конденсату.)

Надійно під’єднайте трубопроводи

Дренажна 
труба

Дренажна труба під’єднана з внутрішнього боку ізоляційного шару? Під’єднайте дренажну трубу з 
внутрішнього боку ізоляційного 
шару

Дренажна труба ізольована до самого кінця? Ізолюйте дренажну трубу до її кінця
Чи вставлений кінець дренажної труби до жолоба водостоку? Він не має бути вставлений до 

жолоба водостоку
Чи направлений отвір на кінці труби вертикально вниз, щоб забезпечити 
вільне стікання води?

Отвір має бути повернений донизу, 
щоб забезпечувати вільне стікання 
води

Довжина трубопроводу складає більше 5 метрів? Переконайтеся, що довжина 
дренажного трубопроводу складає 
щонайменше 5 м

Кількість вигинів дренажної труби не перевищує дозволену, і вона має 
нахил донизу?

Під’єднайте дренажну трубу 
таким чином, щоб кількість її 
вигинів і нахил донизу відповідали 
параметрам, зазначеним у таблиці 
на стор. 7

Дроти

Напруга мережі живлення відповідає номінальній? Використовуйте джерело живлення 
напругою 220–240 В.

Дроти під’єднані відповідно до схеми під’єднання? Під’єднайте дроти відповідно до 
схеми під’єднання

Кабель живлення під’єднаний до контакту (ТМ1) належним чином? Під’єднайте кабель до контакту 
ТМ1 у розподільній коробці

Дріт заземлення належним чином під’єднаний до гвинта? Надійно закріпіть дріт заземлення
Кабелі надійно закріплені за допомогою кабельного затиску й кабельного 
вводу PG? 

Використовуйте кабельний затиск і 
кабельний ввід PG
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8. Пробний запуск
Після монтажу системи переконайтеся, що дроти під’єднані належним чином, потім перевірте роботу системи відповідно до інструкції з 
експлуатації пульта дистанційного керування.

■ Виконайте пробний запуск у присутності клієнта.
- Іноді після вимикання блока Lossnay протягом кількох хвилин спостерігається підвищення рівня шуму. Таке явище пов’язане з 

підтриманням об’єму повітря на відповідному рівні та не є несправністю.
- Важко оцінити роботу вентиляційної системи, якщо зовні дує вітер, або ввімкнена кухонна витяжка тощо. Перед вмиканням 

пристрою вимкніть витяжку й інші джерела шуму.

1. Пробний запуск без використання пульта дистанційного керування
 Цей метод можна використовувати в наступних ситуаціях.

• Коли для пристрою Lossnay не встановлено пульт дистанційного керування.
• Коли температура зовнішнього повітря сягає 8 ºC або нижче (для перевірки роботи байпасної заслінки). 

(1) Подайте живлення на блок Lossnay.
(2) Переведіть перемикач пробного запуску (DIP-SW SW2-1) в положення «УВІМК»

Контакт DIP-пере-
микач Параметр

Хвилини 0 1 2 3 4 5

Секунди 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10…
- - - Швидкість вентилятора 4
- SW6-1 ВИМК Режим вентиляції Bypass (Байпас) Lossnay

• Цей режим активується за умови використання заслінки з електроприводом, яку можна замовити окремо.

(3) Перевірте правильність роботи кожної функції.
(4) Переведіть перемикач пробного запуску (DIP-SW SW2-1) у положення «ВИМК».

• Якщо для вмикання пристрою використовується пульт дистанційного керування, а DIP-перемикач SW2-1 ще перебуває в 
положенні«УВІМК», на дисплеї пульту дистанційного керування з’явиться код помилки «0900».

2. Пробний запуск із використанням пульта дистанційного керування (PZ‑61DR‑E або PZ‑
43SMF‑E)

(1) У разі використання PZ-61DR-E
Натисніть кожну кнопку за наведеною нижче схемою, щоб перевірити їх належне функціонування.
Індикація «4. Вибір режиму вентиляції», яка свідчить про можливість перемикання режимів, з’являється на дисплеї пульта 
дистанційного керування лише за встановленої заслінки з електроприводом, яку можна замовити окремо.

Операція Елемент керування Дисплей Крок

1. Увімкнення Увімкніть живлення

2. Увімкнення

Лампа УВІМК/ВИМК

Натисніть кнопку «УВІМК/ВИМК» (індикатор 
експлуатації засвітиться)

3. Вибір обсягу повітря
Натисніть кнопку F2
Відбувається перемикання між швидкостями

4. Вибір режиму 
вентиляції

Натисніть кнопку F3
Режими вентиляції змінюються в наступному 
порядку: «Automatic» (Автоматичний) → «Heat 
exchanger» (Теплообмінник) → «By-pass» (Байпас)

5. Зупинка

Лампа УВІМК/ВИМК

Натисніть кнопку «ON/OFF» (УВІМК/ВИМК) 
(індикатор експлуатації згасне)

* Коли підсвічування вимкнене, його можна знову активувати, натиснувши будь-яку кнопку, при цьому функція кнопки не виконується 
(за винятком кнопки «ON/OFF» (УВІМК/ВИМК)).

У цьому випадку припиніть пробний запуск.

Please Wait
10%

Lossnay 12:00 Sun

Fan Mode

Auto

F2

F3

Auto Auto

Lossnay 12:00 Sun
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Українською

(2) У разі використання PZ-43SMF-E
Натисніть кожну кнопку за наведеною нижче схемою, щоб перевірити їх належне функціонування.
Індикація «3. Вибір режиму вентиляції», яка свідчить про можливість перемикання режимів, з’являється на дисплеї пульта 
дистанційного керування лише за встановленої заслінки з електроприводом, яку можна замовити окремо.

Відповідна кнопка Відповідні елементи дисплея Послідовність дій

1 Подайте живлення на блок Lossnay. 
(Індикація [HO] (Прогрівання) блиматиме протягом 45 секунд.)

2 Натисніть кнопку «ON/OFF»(УВІМК/ВИМК) і перевірте, чи засвітився індикатор експлуа-
тації.

3

Натисніть кнопку «Режим вентиляції»:  після кожного натискання індикація на дисплеї 
змінюватиметься в такій послідовності: [HEAT EX. (Теплообмінник)] (неавтоматичний) 
--> [BY-PASS (Байпас)] (неавтоматичний) --> [AUTO (АВТО)].
За вибраного режиму [AUTO (АВТО)] індикація поточного режиму на дисплеї розпоч-
неться через три секунди.

4 Натисніть кнопку «Швидкість вентилятора», щоб встановити високу або низьку швид-
кість.

5
Індикатор роботи

Натисніть кнопку «ON/OFF» (УВІМК/ВИМК)
і перевірте, чи згас індикатор роботи.

* Зверніть увагу, що після натискання кнопки «Режим вентиляції» має пройти близько 40 секунд, перш ніж заслінка відповідним чином 
перейде в інший режим роботи.
* У разі натискання кнопки, якій не була присвоєна жодна функція, на дисплеї з’являється повідомлення «Invalid button» (Недійсна кнопка).
* Коли підсвічування вимкнене, його можна знову активувати, натиснувши будь-яку кнопку, при цьому функція кнопки не виконується 
(за винятком кнопки «ON/OFF» (УВІМК/ВИМК)).

3. Помилки під час пробного запуску
Проблема Вирішення Перевірено

Не працює навіть за 
натискання перемикача 
пробного запуску для пульта 
дистанційного керування (PZ-
61DR-E, PZ-43SMF-E).

• Перевірте джерело живлення. (Потрібне однофазне джерело живлення 220–240 В / 50 Гц, 
220 В / 60 Гц)

• Перевірте на відсутність короткого замикання або від’єднання кабелю зв’язку. (Перевірте 
напругу між контактами в кабелях зв’язку, для пульта вона має дорівнювати 10–13 В 
постійного струму.)

• Переконайтеся, що кабелі зв’язку розташовані на відстані щонайменше 5 см один від 
одного й від кабелю живлення.

• Запустіть блок Lossnay без використання пульта за допомогою перемикача пробного 
запуску (SW2-1) і перевірте, чи він працює.
Пристрій Lossnay працює        -->    Перевірте сигнальні лінії
Пристрій Lossnay не працює   -->    Перевірте живлення

• Перевірте, чи не під’єднані два або більше пульти дистанційного керування. 
(Дозволяється використовувати не більше одного пульта.)

• Переконайтеся, що довжина дротів між блоком Lossnay і пультом дистанційного 
керування не перевищує 50 м

Блок Lossnay не зупиняється. • Перевірте, чи перебуває перемикач пробного запуску (SW2-1) в положенні «ВИМК».
Контрольна індикаторна 
лампа (LED 1, зелена) на 
блоці керування почне 
блимати. 

1 спалах Помилка електропривода вентилятора подачі повітря

Вимкніть живлення й 
зверніться до дилера.

2 спалахи Помилка електропривода вентилятора випуску повітря
4 спалахи Помилка терморезистора ЗП
5 спалахів Не використовується в цій моделі
6 спалахів Не використовується в цій моделі
7 спалахів Не використовується в цій моделі
8 спалахів Не використовується в цій моделі
9 спалахів Помилка зв’язку з пультом дистанційного керування

10 спалахів Помилка налаштування функції
11 спалахів Помилка живлення пульту дистанційного керування

Незвична вібрація або 
сторонній шум

• Перевірте, чи надійно закріплені фіксатори стельових підвісок і болти для підвішування.
• Перевірте, чи не зсунулися з місць трубопроводи.
• Перевірте, чи немає деталей, які від’єдналися або пошкоджені.
• Перевірте лопаті (наявність звуку від сторонніх предметів, що потрапили всередину).

Повітря не постачається або 
не виходить із решіток

• Перевірте наявність сторонніх предметів всередині трубопроводу.
• Перевірте, чи не зсунулися з місць трубопроводи.
• Перевірте, чи не створює спосіб з’єднання труб передумов для падіння обсягу повітря 

або утворення сторонніх шумів.
• Перевірте трубопроводи на наявність зайвих вигинів.

■ Якщо на пульті дистанційного керування блимає позначка огляду, виконайте процедури, наведені в інструкції з монтажу й 
експлуатації, що постачається разом із пультом дистанційного керування.

8. Пробний запуск (продовження)
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Пояснення для користувача
● Поясніть користувачу, де розташовані автоматичний вимикач і пульт дистанційного керування і як чистити фільтри.
● Надайте користувачу результати перевірок за контрольним списком.
● Надайте пояснення щодо правильного використання й дотримання вказівок «Інструкції з експлуатації». Зокрема, це стосується 

розділу «Заходи з безпеки», в якому наведені важливі примітки й застереження щодо безпечного використання. Поясніть 
користувачу, що він повинен виконувати їх.

Виробник: 

TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310JAPAN
Імпортер в ЄС:  MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K. (СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО)

Jan. 2018

https://planetaklimata.com.ua/ua/katalog-proizvoditeli/Mitsubishi-Electric/











