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ВЕНТИЛЯТОР‑РЕКУПЕРАТОР LOSSNAY (ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ)
МОДЕЛЬ

VL‑220CZGV‑E
Інструкція з експлуатації       Для користувача

Не встановлюйте виріб самостійно. (Безпека й належна робота виробу не гарантуються.)
■ Виріб призначений для побутового використання.
■ Уважно прочитайте цю інструкцію для гарантії належного й безпечного використання виробу. Перш ніж використовувати 

виріб, прочитайте розділ «Заходи безпеки», щоб дізнатися, як належно й безпечно користуватися виробом.
■ Після прочитання інструкції зберігайте її в зручному доступному місці.

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 вмикайте й не вимикайте пульт дистанційного 
керування, якщо стався витік корозійно‑активного газу.
Іскри від електричних контактів можуть призвести 
до вибуху.
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.
Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі, удару 
електричним струмом або пошкодження плат.
Розташуйте зовнішній повітрозабірник таким чином, щоб він не 
вбирав димові гази або інші викиди.
Якщо виріб вбиратиме несвіже повітря, до приміщення може 
потрапляти недостатньо кисню.
Перш ніж чистити й проводити технічне обслуговування виробу, вимкніть пульт 
дистанційного керування й автоматичний вимикач на розподільній панелі.
Невиконання цієї вимоги може призвести до удару електричним струмом або травми.
У випадку порушення функціонування виробу (наприклад, якщо 
відчувається запах гару) припиніть експлуатацію й переведіть 
автоматичний вимикач на розподільній панелі в положення «Вимкнено».
Подальша експлуатація виробу в такому стані може призвести до 
виникнення несправності, удару електричним струмом або пожежі.
У випадку порушення функціонування або несправності виробу 
негайно припиніть використання виробу.
Якщо ви продовжите використовувати виріб у такому стані, це може призвести 
до утворення диму, пожежі, удару електричним струмом або травми.
Зверніться до підрядника з електротехнічних робот для 
здійснення ремонту електропроводки.
Неналежне виконання електротехнічних робот може призвести до удару електричним струмом.
Виріб потрібно встановлювати горизонтально.
Витік води може призвести до пошкодження майна й оселі, а вихід 
виробу з ладу – до травм.
Установіть на вхідний і вихідний зовнішні повітропроводи захисний 
ковпак, який зменшує вірогідність потрапляння всередину дощу, 
снігу та маленьких тварин (наприклад, летючих мишей).
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, переведіть 
автоматичний вимикач на розподільній панелі в положення «Вимкнено».
Невиконання цієї вимоги може призвести до удару електричним струмом 
внаслідок зношення ізоляції або до пожежі внаслідок короткого замикання.

Не допускати 
потрапляння води

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

Не розбирати

Не змінюйте конструкцію виробу й не знімайте ті 
деталі, для демонтажу яких потрібні інструменти.
Невиконання цієї вимоги може призвести до 
пожежі, удару електричним струмом або травми.

Не 
встановлювати 
у ванній кімнаті

Не встановлюйте виріб у ванній кімнаті або в 
іншому приміщенні з високою вологістю.
Невиконання цієї вимоги може призвести до 
удару електричним струмом або травми.
Не встановлюйте пульт дистанційного 
керування у ванній кімнаті.
Невиконання цієї вимоги може призвести до 
удару електричним струмом.

Перевірка 
заземлення

Переконайтеся, що виріб заземлено.
Збій у роботі виробу чи коротке замикання можуть 
призвести до удару електричним струмом.
З питань заземлення звертайтеся до свого 
дилера або підрядника з електротехнічних робот. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ Неналежне використання виробу може призвести до травми або 
пошкодження майна й оселі.

Заборонено

Не використовуйте блок Lossnay 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.
Не розташовуйте під виробом жодні 
предмети.
Може відбуватися стікання конденсату.
Не ставайте на нестійкі опори, щоб здійснити 
чищення або технічне обслуговування виробу. 
Падіння може призвести до травми.

Дотримуйтесь 
інструкцій

Не розпилюйте на блок Lossnay, настінний перемикач і 
решітки на отворах для подачі / випуску повітря спреї від 
комах, лаки для волосся або засоби для чищення.
Невиконання цієї вимоги може призвести до деформації або 
пошкодження деталей.
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

Переконайтеся, що до випускного патрубку 
під’єднано дренажну трубу.
Використовуйте рукавички для здійснення 
чищення й технічного обслуговування.
Невиконання цієї вимоги може призвести до травми.
Іноді під час зняття корпусу фільтра вхідного повітря 
й корпусу фільтра системи випуску може відбуватися 
стікання конденсату, що утворився всередині. Тому 
знімайте корпуси фільтрів обережно, утримуючи їх 
обома руками й не нахиляючи їх.
Після чищення й технічного обслуговування 
встановіть деталі назад і надійно зафіксуйте їх.
Падіння деталей може призвести до травми.

1. Заходи безпеки (продовження)

2. Можливості

Вимоги до використання
– Під час роботи взимку виріб вбирає ззовні холодне повітря. Коли зовнішня температура падає, волога в повітрі навколо пристрою 

конденсується, і краплі води часом осідають на ньому або стікають із нього. Це не є несправністю. Витріть краплі води.
– Якщо виріб вимкнути за низької температури зовнішнього повітря, активація режиму вентиляції або тиск вітру ззовні можуть 

спричинити надходження з виробу всередину струму навколишнього повітря, внаслідок чого на пристрої та інших деталях може 
утворитися конденсат. Це не є несправністю. Витріть краплі води.

– Якщо в нових будинках із будівельних матеріалів вивільняється багато вологи, на пристрої та інших деталях може утворитися 
конденсат. Це не є несправністю. Витріть краплі води.

– Якщо в туалетах, ванних й умивальних кімнатах використовуються ароматизатори повітря із сильним запахом, або якщо через 
пристрій відводиться сигаретний та інший дим, з вентиляційних каналів може відчуватися запах.

– Шум, який утворюється під час експлуатації виробу, може заважати за умови перебування безпосередньо під ним.
– Для вентиляції ванних кімнат залишайте виріб увімкненим цілодобово.

Призначення ВЕНТИЛЯТОРА‑РЕКУПЕРАТОРА LOSSNAY
■  Ефективна вентиляція в усьому будинку досягається завдяки тому, що отвори для подачі й випуску повітря 

розташовуються далеко один від одного відповідно до способу прокладення трубопроводів.

■  Вбудовані фільтри зменшують обсяг пилу, пилку тощо в зовнішньому повітрі, перш ніж воно потрапить до приміщень.

Режим теплообмінника
Брудне повітря з приміщення виводиться назовні (випуск), а чисте повітря ззовні вводиться до приміщення (подача 
повітря).
При цьому повітря проходить крізь теплообмінний модуль Lossnay (теплообмінник). Як результат, обмін повітря в ході 
вентиляції здійснюється з одночасним поверненням (рекуперацією) тепла або прохолоди повітря приміщення.

■  Якщо кондиціонування повітря має здійснюватися влітку та взимку, вентиляція з теплообміном зменшує навантаження 
на систему кондиціонування й дозволяє знизити споживання електроенергії.

Режим «By‑pass» (Байпас)
Під час вентиляції температура зовнішнього повітря, яке подається до приміщення, не змінюється завдяки тому, що 
повітря, яке випускається, не проходить крізь теплообмінний модуль Lossnay.
* Ця функція доступна лише за умови використання заслінки з електроприводом, яку можна придбати окремо 
(P-133DUE-E).

■  Так, наприклад, навесні й восени, а також вночі влітку здійснюється подача прохолодного зовнішнього повітря.
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3. Підготовка перед використанням

4. Назви й призначення деталей

■ З метою безпечного використання виробу ознайомтеся з описанням процедур експлуатації та 
правильними способами використання.
Проведіть пробний запуск і перевірку роботи відповідно до «Посібника з монтажу».

■ Пристрій можна не вимикати, за винятком наступних випадків. (Відновіть роботу блока Lossnay 
після тимчасового вимкнення.)
– У разі сильного снігопаду, вітру або дощу, наприклад під час снігової бурі або тайфуну.
– У разі густого туману.
– Для проведення очищення й технічного обслуговування.

■ Якщо в нових будинках із будівельних матеріалів вивільняється багато вологи, на виробі й інших 
деталях може утворитися конденсат. У цьому випадку тимчасово вимкніть пристрій і відчиніть вікна.

■ Для перевірки положення й режимів експлуатації використовуйте наведену далі процедуру.
Оглядове вікно....Необхідне для технічного обслуговування виробу. Цей виріб встановлюється на горищі. 

Відповідно, технічне обслуговування здійснюється на горищі.
– Якщо оглядове вікно для проведення технічного обслуговування відсутнє або якщо положення 

оглядового вікна й виробу відрізняються від положень, зазначених на схемі розташування 
оглядового вікна, яка наведена в «Посібнику з монтажу», зверніться до дилера або підрядника з 
електротехнічних робот.

Решітки.........Вони мають бути встановлені на блоці Lossnay з боку подачі та з боку випуску повітря. Щоб знизити 
частоту чищення фільтрів блока Lossnay, ми рекомендуємо використовувати фільтр для уловлювання 
пилу в приміщенні в решітці випускного трубопроводу.

Пульт дистанційного керування....Потрібен для запуску й зупинки блока Lossnay, а також для зміни швидкості 
вентилятора.

Примітка:
– Блок Lossnay – це не кондиціонер.
– Рекомендуємо використовувати місцеву вентиляцію для відведення сигаретного диму тощо.
– Рекомендуємо встановлювати ліжка подалі від отвору подачі повітря. (Шум і прохолодне повітря від блока Lossnay 

можуть заважати сну.)

(Приклад)

Фіксатор фільтра системи випуску
Поверніть, щоб зняти 
корпус фільтра системи 
випуску (2 положення).

теплообмінний модуль Lossnay
Теплообмінний модуль Lossnay 
здійснює обмін тепла між повітрям, 
що подається до приміщення, 
і повітрям, що виводиться з 
приміщення. 

Корпус фільтра вхідного повітря
Утримує фільтр вхідного 
повітря або високоефективний 
фільтр вхідного повітря.

Дренажний піддон (з боку подачі повітря)
Утримує конденсат, що 
утворюється всередині 
блока Lossnay.

Дренажний патрубок
Призначений для 
відведення назовні 
конденсату, що утворився 
в дренажному піддоні.

фільтр вхідного повітря
Видаляє комах, пилок, 
бруд, пил й інші частки із 
зовнішнього повітря, яке 
надходить до приміщення.

Після зняття корпусу фільтра 
вхідного повітря

Фіксатор фільтра вхідного повітря
Поверніть, щоб зняти корпус 
фільтра вхідного повітря 
(3 положення).

Корпус фільтра системи випуску
Утримує фільтр 
системі випуску або 
середньоефективний 
фільтр системи випуску.

Фільтр системи випуску
Запобігає забиванню 
теплообмінного модуля 
Lossnay.
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5. Експлуатація

Використання пульта PZ‑61DR‑E
Додатково прочитайте інструкцію з експлуатації пульта дистанційного керування (PZ-61DR-E).
Не можна використовувати з пультом дистанційного керування (PZ-43SMF-E).

Приклад системи Експлуатація
Керуйте виробом за 
допомогою пульта 
дистанційного керування.

■ Назви й призначення елементів пульта

Lossnay

Джерело 
живлення

Пульт дистанційного 
керування
(компоненти системи)  
(PZ-61DR-E)

Інтерфейс пульта

Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути блок Lossnay.
1 Кнопка  УВІМК/ВИМК

Ця лампа світиться зеленим, коли блок працює. 
Вона блимає, коли вмикається пульт дистанційного 
керування або коли виникає помилка.

Натисніть, щоб зберегти налаштування.

Головне меню: натисніть, щоб перемістити курсор 
вниз.

Натисніть, щоб повернутися до попереднього 
екрана.

Головний екран: натисніть, щоб змінити швидкість вентилятора.
Головне меню:   натисніть, щоб перемістити курсор вгору.

Натисніть, щоб викликати Головне меню.

Головний екран: натисніть, щоб змінити режим вентиляції*.
Головне меню:   натисніть, щоб повернутися до попередньої сторінки.

Відображає експлуатаційні параметри.
Коли підсвічування вимкнено, його можна 
активувати, натиснувши будь-яку кнопку. 
Підсвічування залишається активованим протягом 
певного часу залежно від екрана. 

Головне меню: натисніть, щоб перейти до наступної сторінки.

Якщо пристрій LOSSNAY не має певної функції або 
операція неможлива, підказка не відображається.

* Зміна режиму можлива лише за умови 
використання заслінки з електроприводом, яку 
можна придбати окремо (P-133DUE-E).

6 Лампа УВІМК/ВИМК

2 Кнопка  ВИБІР

7 Функціональна кнопка   F1

3 Кнопка  ПОВЕРНЕННЯ

8 Функціональна кнопка   F2

4 Кнопка  МЕНЮ  

9 Функціональна кнопка   F3

5 ЖК‑дисплей із підсвічуванням
0 Функціональна кнопка   F4

Коли підсвічування вимкнено, його можна 
знову активувати, натиснувши будь-яку кнопку, 
при цьому функція кнопки не виконується (за 
винятком кнопки  УВІМК/ВИМК  ).

Функції цих функціональних кнопок змінюються 
залежно від екрана. Дізнатися, яку функцію 
кожна кнопка виконує на відповідному екрані, 
можна з підказки, що з’являється в нижній 
частині ЖК‑дисплея.
У разі централізованого керування системою 
та блокування кнопок підказки функцій не 
з’являються.

Функціональні кнопки

5

6

1234

7 8 9 0

Main

Main display:Return button
Cursor Page

Main menu
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

1/2Lossnay 12:00 Sun
Outdoor
   0°C
Return
  20°C
Supply
  15°C

Fan Mode

Auto

Головний екран Головне меню

Підказка щодо функції
7 8 9 0 7 8 9 0
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Lossnay 12:00 Sun

Fan Mode

Auto

1

6

5

798

3 04 4*

2

Дисплей

Тут відображаються налаштування швидкості 
вентилятора.

3 Швидкість вентилятора 

З’являється, коли активовано функцію захисту 
обладнання.

Тут відображається поточний час.

З’являється, коли кнопки заблоковані й/або 
швидкість вентилятора не встановлено.

Назва Lossnay відображається завжди.

9

6  1 Назва пульта дистанційного керування 

Відображає налаштування режиму вентиляції.
* Цей режим відображається лише за умови 
використання заслінки з електроприводом, яку 
можна придбати окремо (P-133DUE-E).

0 Режим вентиляції  

З’являється, коли активовано функції «On/Off 
timer» (Таймер увімкнення/вимкнення) або «Auto-
off timer» (Таймер автоматичного вимкнення). 

7 

Свідчить про необхідність технічного 
обслуговування фільтра.

5 

З’являється, коли активовано функцію «Weekly 
timer» (Тижневий таймер).

8  

Тут відображаються функції, виконувані кнопками.
* Цей режим відображається лише за умови 
використання заслінки з електроприводом, яку 
можна придбати окремо (P-133DUE-E).

4 Підказка щодо функцій кнопок

* Для наочності відображено всі значки.

2 Clock (Годинник) (Див. Посібник із монтажу.)

5. Експлуатація (продовження)
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Увімкнення/вимкнення живлення

Швидкість вентилятора

Режим вентиляції

Натисніть кнопку  УВІМК/ВИМК  . 
Лампа УВІМК/ВИМК засвітиться зеленим, пристрій почне 
роботу.

Знову натисніть кнопку  УВІМК/ВИМК  .
Лампа УВІМК/ВИМК згасне, пристрій вимкнеться.

УВІМК

ВИМК

F1 F2 F3 F4

Lossnay 12:00 Sun

Fan Mode

Auto

F1 F2 F3 F4

Lossnay 12:00 Sun

Auto

Fan Mode

Натискайте кнопку  F2  , щоб змінювати швидкість 
вентилятора в наступному порядку.

Швидкості вентилятора, що не встановлені в 
налаштуваннях вентилятора, не відображатимуться.

Натискайте кнопку  F3  , щоб змінювати режим 
вентиляції в наступному порядку.

* Зміна режиму можлива лише за умови використання 
заслінки з електроприводом, яку можна придбати 
окремо (P-133DUE-E).

Auto Auto

■Основні операції

Дисплей Функція
Відбувається автоматичне перемикання 
між режимом теплообмінника й режимом 
«By-pass» (Байпас).
Заводські налаштування температури:  за 
22–28 °C використовується режим байпаса.
Детальну інформацію про зміну 
налаштувань температури наведено в 
Посібнику з монтажу блока Lossnay (VL-
220CZGV-E), у розділі «Function Setting.» 
(Налаштування функцій)
Блок Lossnay працює в режимі 
теплообмінника.
Блок Lossnay працює в режимі «By-pass» 
(Байпас).

Коли температура зовнішнього повітря опускається до 8 °C 
чи нижче, відбувається автоматичне перемикання на режим 
теплообмінника, навіть якщо раніше було встановлено режим 
вентиляції. Індикація на пульті дистанційного керування 
залишається такою ж, що і в режимі «By-pass» (Байпас) 
(запобігання замерзанню).

Auto Auto
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1

F1 F2 F3 F4

Main Main menu
Initial setting
Service

Main display:
Cursor Page

2/2 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.

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Page

Initial setting menu 1/2

Main menu:

Main/Sub
Clock
Main display
Contrast
Display details

За допомогою кнопок  F1  і  F2  перемістіть курсор до 
пункту «Clock» (Годинник) і натисніть кнопку  ВИБІР  .

Годинник потрібно встановити перед здійсненням 
наступних налаштувань.
• On/Off timer (Таймер увімкнення/вимкнення).
• Weekly timer (Тижневий таймер).

3
 

F1 F2 F3 F4

Clock

Select:
Cursor

2014  /   01  /  01   00:  00
yyyy /  mm/  dd      hh:  mm

За допомогою кнопок  F1  і  F2  переміщайте курсор до 
необхідного пункту, щоб встановити рік, місяць, день, 
години й хвилини.

За допомогою кнопки  F3  або  F4  зменште або збільште 
значення вибраного пункту й натисніть кнопку  ВИБІР .
З’явиться екран підтвердження дії.

Функції кнопок

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

5. Експлуатація (продовження)

■Використання пульту керування – налаштування функцій
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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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УкраїнськоюFilter information (Інформація про фільтри)

Lossnay 12:00 Sun

Fan Mode

Auto

          на головному екрані свідчить про необхідність 
чищення фільтра.

Якщо з’явився цей індикатор, почистьте або замініть 
фільтр.
Детальну інформацію щодо чищення наведено на стор. 
13, 14.

* Для використання цієї функції змініть стандартні 
налаштування відповідно до Посібника з монтажу до 
пристрою VL-220CZGV-E.  

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

1/2 Виберіть у Main menu (Головному меню) пункт «Filter 
information» (Інформація про фільтри) й натисніть кнопку  
ВИБІР  .

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Filter information

Reset

Filter

  Please clean the parts above.
     Then press reset button.

Натисніть кнопку  F4  , щоб скинути індикатор очищення.

За допомогою кнопки  F4   виберіть «ОК».

З’явиться екран підтвердження дії.

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset cleaning sign?

Filter

Cleaning sign reset

Main menu:

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset cleaning sign?

Filter

Cleaning sign reset

Main menu:

5. Експлуатація (продовження)

■Технічне обслуговування

2

3

4

1
Функції кнопок
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5. Експлуатація (продовження)

■Пошук й усунення несправностей

■ Обслуговування після придбання
Післяпродажне обслуговування пульта дистанційного керування можна замовити в дилера, в якого було придбано 
цей виріб.

■Технічне обслуговування

■Timer (Таймер), Weekly timer (Тижневий таймер)

У разі виникнення помилки з’являється наступний екран.
Перевірте статус помилки, вимкніть пристрій і зверніться до свого дилера.

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code           5101
Error unit             LC(Lossnay)

Model name  VL-220CZGV-E
Serial No.            01234567

ResetPage

Error information
Contact information
  Dealer
       Tel  012-3456-7890

ResetPage

Reset error:Reset button 

Reset error: Reset button

1/2

2/2

На дисплей виводяться error code (код помилки), error 
unit (блок, де виникла помилка), unit model name (назва 
модуля блока) й serial number (серійний номер).
Model name (Назва моделі) й serial number (серійний 
номер) з’являються лише в тому випадку, якщо цю 
інформацію було зареєстровано заздалегідь.

Натисніть кнопку  F1  або  F2  , щоб перейти до наступної 
сторінки.

Contact information (Контактна інформація) (номер 
телефону дилера) з’являється лише, якщо цю 
інформацію було зареєстровано заздалегідь.

блимає

Error information (Інформація про помилки)

Догляд за пультом дистанційного керування
Щоб видалити бруд із дисплея пульта дистанційного керування, протріть його ганчіркою, змоченою в миючому засобі, 
а потім – сухою ганчіркою для видалення залишків миючого засобу.

Не використовуйте наведені нижче розчинники. (Вони погіршують стан дисплея та якість зображення.)
– Розчинник для фарби, спирт, бензол, бензин, гас, аерозольні засоби для очищення, лужні засоби для очищення тощо.

Налаштування функцій Timer (Таймер), Weekly timer (Тижневий таймер) можна здійснити з пульта дистанційного 
керування.
Натисніть кнопку  МЕНЮ  , щоб перейти до Main menu (Головного меню), і перемістить курсор на бажаний параметр 
за допомогою кнопок  F1  або  F2  . Додаткову інформацію наведено в інструкції з експлуатації пульта дистанційного 
керування.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu 1/2
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information

Timer (Таймер)
• On/Off timer (Таймер увімкнення/вимкнення)

Час увімкнення/вимкнення можна встановити з кроком у 
5 хвилин.

• Auto-Off timer (Таймер автоматичного вимкнення)
Час вимкнення можна встановити в діапазоні 
30–240 хвилин із кроком у 10 хвилин.

Weekly timer (Тижневий таймер)
Час увімкнення/вимкнення можна задати для всіх днів тижня.
Для кожного дня доступно до восьми режимів експлуатації.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu 1/2
Timer
Weekly timer
Restriction
Filter information
Error information
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Використання пульта PZ‑43SMF‑E
Додатково прочитайте інструкцію з експлуатації пульта дистанційного керування (PZ-43SMF-E).
Не можна використовувати з пультом дистанційного керування (PZ-61DR-E).

Приклад системи Експлуатація
Керуйте виробом за 
допомогою пульта 
дистанційного керування.

■ Назви компонентів

Lossnay

Джерело 
живлення

Пульт дистанційного 
керування
(компоненти системи)

D

H

I

C
B

E
F

G

J

L

M

A

K

A Режим вентиляції
 Відображається стан режиму вентиляції.
 Теплообмінник

 Байпас

 Автоматичний 
(ТЕПЛООБМІННИК/БАЙПАС)

або

* Цей режим відображається лише за умови 
використання заслінки з електроприводом, яку можна 
придбати окремо (P-133DUE-E).

B Індикатор живлення
Свідчить про ввімкнення пульту дистанційного керування 
Lossnay.

C Індикатор [TIMER (Таймер)]
Відображається час до ввімкнення/вимкнення.

D Індикатор [NOT AVAILABLE (Не доступно)]
Якщо натиснуто кнопку функції, яку блок Lossnay 
не може виконати, цей індикатор починає блимати 
одночасно з індикатором функції.

E Індикатор швидкості вентилятора
 Відображається вибрана швидкість вентилятора.

F Індикатор [CHECK (Перевірка)]
З’являється одночасно з позначенням несправного 
блока (3 символи) й кодом помилки (4 символи).

G Індикатор [FILTER (Фільтр)]
З’являється, коли сумарний робочий час досягає 
часу, встановленого для проведення технічного 
обслуговування фільтра.

H Кнопка [Режим вентиляції]
Використовується, щоб обрати потрібний режим вентиляції з 
режиму теплообмінника, байпаса й автоматичного режиму.
* Зміна режиму можлива лише за умови використання заслінки 
з електроприводом, яку можна придбати окремо (P-133DUE-E).

I Кнопка [TIMER (Таймер)]
Збільшує час на 0:30 при кожному натисканні.
Утримуйте кнопку натиснутою, щоб швидко збільшити час.

J Кнопка [ON/OFF (УВІМК/ВИМК)]
Запускає й зупиняє пристрій.

K Індикатор експлуатації
Світиться під час експлуатації пристрою. Блимає в разі виникнення несправності.

L Кнопка [Fan Speed (Швидкість вентилятора)]
Використовується для вибору «Низької» або «Високої» швидкості вентилятора.

  Низька Висока
Примітка:  якщо натиснути цю кнопку для зміни швидкості 

вентилятора на блоці Lossnay, який не обладнаний 
регулятором зміни швидкості вентилятора, на 
дисплеї заблимає індикатор швидкості вентилятора 
й індикатор NOT AVAILABLE (НЕ ДОСТУПНО). 
Швидкість вентилятора блока не буде змінено.

M Кнопка [FILTER (Фільтр)]
Натисніть двічі, щоб скинути індикатор фільтра.

Примітка:
– У випадку, коли живлення відновлюється після перебоїв у 

подачі електроенергії, або після вимикання автоматичного 
вимикача на розподільній панелі, всі моделі повертаються до 
стану, в якому вони перебували до відключення живлення.

– Коли підсвічування вимкнене, його можна знову активувати, 
натиснувши будь-яку кнопку; при цьому функція кнопки не 
виконується (за винятком кнопки «ON/OFF»(УВІМК/ВИМК)).  
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■ Режим використання
Автономна експлуатація блока Lossnay

Експлуатація Відповідна кнопка Відповідні елементи дисплея Послідовність дій
Увімкнення блока Lossnay Натисніть кнопку «ON/OFF»(УВІМК/ВИМК) і перевірте, чи 

засвітився індикатор експлуатації.

Установлення режиму вентиляції

* Зміна режиму можлива лише 
за умови використання заслінки 
з електроприводом, яку можна 
придбати окремо (P-133DUE-E).

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 розпочнеться через три секунди.

Вибір швидкості вентилятора Натисніть кнопку «Швидкість вентилятора», щоб 
встановити високу або низьку швидкість.

Вимкнення блока Lossnay

Індикатор роботи

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

■ Технічне обслуговування
Відповідна кнопка Відповідні елементи дисплея Послідовність дій

Скидання фільтра
(видалення загального часу 
роботи) Подвійне натискання

Швидко двічі натисніть кнопку «FILTER» (ФІЛЬТР), 
індикатор «FILTER» (ФІЛЬТР) на дисплеї згасне.

Очищення фільтра блока 
Lossnay

Детальну інформацію щодо чищення наведено на стор. 13, 14.

Догляд за пультом 
дистанційного керування

Щоб видалити бруд із дисплея пульта дистанційного керування, протріть його ганчіркою, змоченою в 
миючому засобі, а потім – сухою ганчіркою для видалення залишків миючого засобу.
Не використовуйте наведені нижче розчинники. (Вони погіршують стан дисплея та якість 
зображення.)
– Розчинник для фарби, спирт, бензол, бензин, гас, аерозольні засоби для очищення, лужні засоби 
для очищення тощо.

■ Обслуговування після придбання
■ Якщо на дисплеї пульта дистанційного керування з’являються наступні сервісні номери, зверніться за 

роз’ясненнями до свого дилера, в якого був придбаний виріб.
4000, 5101, 5102, 3602, 3600, 0900

■ Післяпродажне обслуговування пульта дистанційного керування можна замовити в дилера, в якого був придбаний 
цей виріб.

5. Експлуатація (продовження)
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Щоб забезпечити надійне функціонування 
пристрою Lossnay впродовж тривалого часу, 
періодично (щонайменше кожні шість місяців 
або частіше, залежно від умов роботи) слід 
очищати фільтри від бруду й пилу. Періодично 
(щонайменше кожні шість місяців або частіше, 
залежно від умов роботи) слід очищати дренажний 
піддон (з боку подачі повітря) від бруду та пилу.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перш ніж чистити й проводити технічне 
обслуговування виробу, вимкніть пульт дистанційного 
керування й автоматичний вимикач на розподільній 
панелі.
Невиконання цієї вимоги може призвести до удару 
електричним струмом або травми.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Використовуйте рукавички для здійснення чищення й 
технічного обслуговування.
Робота без рукавичок може призвести до травми.
Не ставайте на нестійкі опори, щоб здійснити чищення 
або технічне обслуговування виробу.
Падіння може призвести до травми.
Після чищення й технічного обслуговування 
встановіть деталі назад і надійно зафіксуйте їх.
Падіння деталей може призвести до травми.

Демонтаж деталей
Демонтаж фільтра

(1) Натисніть кнопку УВІМК/ВИМК на пульті 
дистанційного керування, щоб вимкнути пульт.

(2) Поверніть три фіксатори фільтра вхідного повітря, 
щоб розблокувати їх.

(3) Обережно витягніть корпус фільтра вхідного повітря.

Фіксатор фільтра 
вхідного повітря

Корпус фільтра 
вхідного повітря

6. Технічне обслуговування
(4) Поверніть два фіксатори фільтра системи випуску, 

щоб розблокувати їх.

(5) Обережно витягніть корпус фільтра системи випуску.

Примітка:
– Під час витягання з корпусу фільтра можуть 

випадати бруд і пил. Крім того, у деяких робочих 
умовах відбувається накопичення конденсату. 
Обережно витягніть корпуси фільтрів, утримуючи 
їх обома руками й не нахиляючи їх, щоб запобігти 
розливанню/розбризкуванню конденсату.

Виймання повітряних фільтрів із корпусу 
фільтра вхідного повітря й корпусу фільтра 
системи випуску
Фільтр вхідного повітря: 2 шари
Фільтр системи випуску: 2 шари

Фіксатор фільтра 
системи випуску

Корпус фільтра 
системи випуску

Фільтр системи випуску

Корпус фільтра системи 
випуску

фільтр вхідного повітря

Корпус фільтра вхідного 
повітря
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Чищення фільтрів вхідного повітря й 
фільтрів системи випуску
Чищення слід проводити кожні 6 місяців.

Легенько постукайте по фільтру рукою, щоб прибрати пил, 
або скористайтеся пилососом.
Якщо фільтр сильно забруднений, промийте його, 
стискаючи, холодною чи теплою водою (40 °C або менше), 
потім дайте йому достатньо висохнути.

Примітка:
– Якщо фільтр був пошкоджений, або його промивали 

водою чотири рази, замініть його стандартним 
змінним фільтром (P-220F-E) (продається окремо).

– Після заміни фільтрів утилізуйте використані 
фільтри вхідного повітря й фільтри системи випуску 
способом, який відповідає регіональним нормам.

Фільтри вхідного повітря й фільтри системи випуску 
виготовляються зПЕТФ й акрилових волокон.

Примітка:
Використовуйте наведені нижче фільтри (продаються окремо), 
що відповідають вимогам сфери застосування.

Тип Модель Приблизний 
термін служби Примітка

Високоефективний 
фільтр вхідного 
повітря
(складається з 
2 шарів)

P-220SHF-E
1 рік (заміна)

Не підлягає 
очищенню

Можна замінити 
фільтром вхідного 
повітря (Клас M6, 
EN779:2012)

Середньоефективний 
фільтр системи 
випуску
(складається з 
2 шарів)

P-220EMF-E

2 роки (заміна)

Чищення слід 
проводити кожні 
6 місяців.

Можна замінити 
фільтром системи 
випуску (клас G4, 
EN779:2012)

Стандартний 
змінний фільтр 
(складається з 
2 шарів)

P-220F-E

Підлягає заміні в 
разі виходу з ладу

Можна мити 
водою й 
використовувати 
повторно до 
4 разів

Можна замінити 
фільтром вхідного 
повітря й фільтром 
системи випуску (клас 
G3, EN779:2012)

Заміна фільтрів (продаються окремо)
Демонтуйте фільтри вхідного повітря або фільтри системи 
випуску та встановіть нові фільтри (продаються окремо).

Примітка:
– Установіть фільтри в корпуси, перш ніж монтувати їх 

у блок Lossnay.

– Не переплутайте фільтри вхідного повітря й фільтри 
системи випуску.

6. Технічне обслуговування (продовження)

Чищення дренажного піддона (з боку подачі 
повітря)
Для чищення дренажного піддона (з боку подачі повітря) 
скористайтеся пилососом, якщо до піддона пристав бруд 
чи пил.

Примітка:
– Перед чищенням дренажного піддона (з боку подачі 

повітря) переконайтеся, що в ньому відсутній 
конденсат.

Монтаж, перевірка після чищення й 
технічного обслуговування

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Після чищення й технічного обслуговування 
встановіть деталі назад і надійно зафіксуйте їх.
Падіння деталей може призвести до травми.

1. Вставте фільтр у корпус у порядку, зворотному порядку 
його демонтажу.

– Переконайтеся, що фільтр не виступає з корпусу.
2. Установіть корпус із фільтром вхідного повітря в блок 

Lossnay.
3. Поверніть три фіксатори фільтра вхідного повітря, щоб 

заблокувати їх на блоці Lossnay.
4. Установіть корпус із фільтром системи випуску в блок 

Lossnay.
5. Поверніть два фіксатори фільтра системи випуску, щоб 

заблокувати їх на блоці Lossnay.
6. Після збирання блока Lossnay натисніть кнопку «ON/

OFF» (УВІМК/ВИМК) на пульті дистанційного керування, 
щоб провести наступні перевірки:

– перевірку на наявність сторонніх шумів;
– перевірку на необмеженість потоку повітря;
– перевірку на витік повітря з ділянок для монтажу 

корпусу фільтра вхідного повітря й корпусу фільтра 
системи випуску.

7. Скиньте індикатор очищення фільтрів.
– Детальну інформацію про скидання індикатора 

очищення фільтрів наведено на стор. 9 і 12.

Примітка:
– За деяких робочих умов на фільтрах можуть осідати 

конденсат або краплі води від снігу/туману. Проте 
цей факт не впливає на якість роботи виробу.

– Переконайтеся, що фільтри встановлені всередині 
блока Lossnay. (В іншому випадку бруд попаде на 
поверхню теплообмінного модулю Lossnay, або 
швидкість вентилятора знизиться.)

– Якщо існує можливість попадання всередину малих 
комах або бруду та пилу, використовуйте фільтри 
(продаються окремо), які відповідають вимогам 
сфери застосування.

Дренажний піддон (з 
боку подачі повітря)
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7. Пошук та усунення несправностей

У разі виникнення несправностей, наведених у таблиці нижче, виконайте наступні дії. Якщо 
відповідні дії не допомагають усунути несправність, або якщо виникає проблема, яка не наведена 
в таблиці, переведіть автоматичний вимикач на розподільній панелі в положення «Вимкнено» й 
зверніться до дилера або підрядника з електротехнічних робот.

Проблема Причина Необхідна дія
Пристрій не працює Немає живлення в блоці Lossnay. Перевірте автоматичний вимикач на розподільній 

панелі.
Кнопку «ON/OFF» (УВІМК/ВИМК) на пульті 
дистанційного керування не натиснуто, і 
пульт дистанційного керування не в стані ON 
(Увімкнено).

Натисніть кнопку «ON/OFF» (УВІМК/ВИМК) на пульті 
дистанційного керування, щоб увімкнути пульт 
дистанційного керування.

Пристрій працює гучніше Фільтр закріплений ненадійно. Перевстановіть фільтр (див. стор. 14).
Фільтр забився. Очистіть фільтр. (див. стор. 13 і 14).
Захисний ковпак заблоковано. Видаліть перешкоди.

Із пристрою виходить мало 
повітря 

Фільтр забився. Очистіть фільтр. (див. стор. 13 і 14).

Виріб видає булькотіння Конденсат не зливається з дренажних труб, а 
натомість підхоплюється повітрям, яке поступає в 
блок вентилятора.

Змініть швидкість вентилятора на низьку. Це 
полегшить злив конденсату з дренажних патрубків 
й усуне шум.

Коливання рівня шуму Пристрій іноді починає працювати гучніше під дією 
вітру. Це не є несправністю.

Якщо звукові коливання заважають, зверніться до 
дилера або підрядника з електротехнічних робот.

Конденсат у корпусі фільтра У деяких робочих умовах відбувається 
накопичення конденсату.

Це не є несправністю.

Рівень шуму під час 
роботи різниться в різних 
приміщеннях

Рівень шуму часом різниться залежно від довжини 
трубопроводу в кожному приміщенні.

Це не є несправністю.

Іноді з блока Lossnay 
припиняє надходити повітря

Блок працює в режимі переривчастої подачі 
повітря.

Це не є несправністю.
Див. «Функція автоматичного припинення подачі 
повітря / Функція переривчастої подачі повітря» 
(див. нижче).

Із пристрою надходить 
холодне повітря

Температура зовнішнього повітря є низькою. Це не є несправністю.
Повітря, що подається, охолоджується під впливом 
зовнішнього повітря.

Функція автоматичного припинення подачі повітря / функція переривчастої 
подачі повітря

 Щоб запобігти утворенню конденсату на теплообмінному модулі Lossnay і потраплянню крапель 
води на виріб у випадках, коли зовнішня температура падає, режим подачі повітря змінюється 
залежно від зовнішньої температури.

Режим припинення подачі повітря
(безперервна подача повітря 

припиняється)

Режим переривчастої подачі повітря
(після 24 хвилин роботи йде 

6-хвилинна пауза)
Безперервна робота

Температура зовнішнього 
повітря –5 °C і нижче

Температура зовнішнього 
повітря від 0 °C до –5 °C 

Температура зовнішнього 
повітря 0 °C і вище

Примітка:
– Вентилятор системи випуску повітря працює незалежно від температури зовнішнього повітря.

– Навіть за вимкненого вентилятора подачі повітря блок Lossnay періодично вмикається, щоб виміряти температуру 
зовнішнього повітря.
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9. Обслуговування після придбання
Проконсультуйтеся зі своїм дилером стосовно 
післяпродажного обслуговування цього продукту Lossnay.

– Якщо ви чуєте незвичні звуки, із пристрою не виходить повітря 
або виникають інші проблеми, вимкніть живлення й зверніться 
до свого дилера. Проконсультуйтеся зі своїм дилером 
стосовно вартості огляду або ремонту.

■ Термін зберігання функціональних запасних частин
Ми зберігаємо функціональні запасні частини протягом шести років після припинення виробництва продукту.
Функціональна запасна частина – це деталь, необхідна для підтримки належної роботи продукту.

■ Рекомендовані огляд і технічне обслуговування
Після декількох років використання може статися наступне. Ми рекомендуємо звертатися до фахівця для огляду й 
технічного обслуговування пристрою.
– Витік води внаслідок забивання зливного шланга.
– Потрапляння всередину пилу через зношення фільтрів.
– Сторонній шум або вібрації через закінчення терміну служби двигуна.
– Пропускання повітря через закінчення терміну служби теплообмінного модуля Lossnay.

Список змінних деталей:
– двигун;
– фільтр вхідного повітря;
– фільтр системи випуску;
– теплообмінний модуль Lossnay.

■ До вартості ремонту входять вартість роботи, вартість деталей, (а також відрядні витрати) тощо.

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)

8. Технічні характеристики

Модель VL-220CZGV-E
Джерело електроживлення 220–240 В / 50 Гц        220 В / 60 Гц
Режим вентиляції Режим рекуперації
Швидкість вентилятора Швидкість вентилятора 4 Швидкість вентилятора 3 Швидкість вентилятора 2 Швидкість вентилятора 1
Вхідна потужність (Вт) 80 35 18,5 8,5

Обсяг повітря
(м3 /г) 230 165 120 65
(л/с) 64 46 33 18

Зовнішній статичний тиск (Па) 164 84 44 13
Ефективність теплообміну (%) 82 84 85 86

Шум (дБ) (Вимірювання проведене на позначці 
1,5 м під центром безлунної камери) 31 25 19 14

Вага (кг) 31

* Робочий струм, вхідна потужність, ефективність і рівень шуму розраховані для номінального обсягу повітря й джерела 
електроживлення напругою 230 В і частотою 50 Гц.
* Щоб дізнатися технічні характеристики для версії, розрахованої на іншу частоту мережі, зверніться до дилера.
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https://planetaklimata.com.ua/ua/katalog-proizvoditeli/Mitsubishi-Electric/











