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Українською

ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНА УСТАНОВКА LOSSNAY (ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ)
МОДЕЛЬ

VL-250CZPVU-R-ERT
VL-250CZPVU-L-ERT
VL-350CZPVU-R-ERT
VL-350CZPVU-L-ERT
Інструкція з використання Для користувачів

* На зображенні: модель VL-350CZPVU-R-ERT

Не встановлюйте продукт самостійно. В іншому випадку безпека і коректна робота продукту не 
гарантуються.
■ Продукт призначено для побутового використання.
■ Для правильної і безпечної експлуатації уважно ознайомтеся з цією інструкцією.

Перед використанням продукту також ознайомтеся з розділом «Запобіжні заходи».
■ Зберігайте інструкцію таким чином, щоб при необхідності її можна було легко знайти.
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1. Запобіжні заходи

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Заборонено

Не вмикайте і не вимикайте контролер при витоку корозійного газу.
Іскри від електричних контактів можуть призвести до вибуху газу.
Не використовуйте продукт у приміщеннях із високою температурою і в задимлених місцях, а 
також не допускайте впливу на продукт прямих сонячних променів.
Недотримання цієї умови може призвести до займання продукту.

Не розбирати

Не розбирайте продукт і не змінюйте його конструкцію за допомогою інструментів.
Недотримання цієї умови може призвести до займання продукту, а також до ураження електричним 
струмом або травм.

Не допускати 
попадання води

Не занурюйте прилад у воду і не допускайте попадання на нього бризок води.
Недотримання цієї умови може призвести до займання продукту, а також до ураження електричним 
струмом.

Не встановлювати у 
ванній і туалеті

Не встановлюйте продукт і контролер у ванній, туалеті та інших вологих приміщеннях.
Недотримання цієї умови може призвести до ураження електричним струмом або травм.

Продукт необхідно 
заземлити

Переконайтеся, що продукт заземлено.
Поломка продукту або витік струму можуть призвести до ураження електричним струмом.
Для заземлення зверніться до дилера або запросіть кваліфікованого електрика.

Дотримуйтеся 
інструкції

Підключайте прилад до електричної мережі з напругою від 220 до 240 В перем. струму.
Недотримання цієї умови може призвести до займання продукту, а також до ураження електричним 
струмом або пошкодження друкованої плати.
Отвір для забору повітря з вулиці має бути розташований таким чином, щоб він не втягував 
вихлопні та інші шкідливі гази.
Якщо в приміщення не буде надходити свіже повітря, рівень кисню в ньому буде недостатнім.
Вимикайте ізолятор перед очищенням і обслуговуванням.
Недотримання цієї умови може призвести до ураження електричним струмом або травм.
У разі неполадки (наприклад, при появі запаху гару), вимкніть продукт і автомат-вимикач на 
електрощитку.
Якщо не вимкнути продукт у такій ситуації, це може призвести до поломки або займання приладу, а також 
до ураження електричним струмом.
У разі неполадки відразу припиніть використання продукту.
Якщо продовжити використовувати несправний продукт, він може задимитися, зайнятися, а також стати 
причиною ураження електричним струмом або травми.
Для виконання робіт із електричною проводкою зверніться до кваліфікованого електрика.
Неправильне підключення електричної схеми може призвести до ураження електричним струмом.
Над виведеними на вулицю трубками забору і виведення повітря мають бути встановлені 
козирки, що запобігають потраплянню в трубки дощової води, снігу, а також дрібних тварин 
(наприклад, кажанів).
Недотримання цієї умови може призвести до потрапляння всередину води, снігу або тварин і, як 
наслідок, ураження електричним струмом, займання продукту і пошкодження майна через підтоплення 
водою.
Якщо продукт вимикається на довгий час, також вимкніть автомат-вимикач на електрощитку.
Недотримання цієї умови може призвести до ураження електричним струмом через порушення 
електроізоляції або до займання через витік струму.

Символи нижче позначають типи і ступені небезпеки 
при неправильному використанні продукту.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Неправильне використання 
продукту може призвести 
до серйозних травм і навіть 
летального результату.

 ОБЕРЕЖНО
Неправильне використання 
продукту також може 
призвести до травм і 
пошкодження майна.

Символи в даній інструкції, а також на корпусі 
продукту, означають наступне.

Заборонено Не встановлювати у 
ванній і туалеті

Не розбирати Продукт необхідно 
заземлити

Не допускати 
попадання води

Дотримуйтеся 
інструкції
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 ОБЕРЕЖНО

Заборонено

Не використовуйте продукт у приміщеннях, де утворюються токсичні і корозійні гази, 
тобто в місцях використання кислот, лугів, органічних розчинників і фарб.
Недотримання цієї умови може призвести до несправності продукту.
Не вставайте на нестійкі поверхні при очищенні або обслуговуванні продукту. 
Падіння може призвести до травм.
Не використовуйте поблизу продукту аерозолі, такі як спреї від комах, лаки для волосся 
і чистячі засоби в ємностях із пульверизатором.
Недотримання цієї умови може призвести до погіршення робочих характеристик і пошкодження 
внутрішніх частин продукту.

Дотримуйтеся 
інструкції

Встановлюйте продукт горизонтально.
Витік води може призвести до пошкодження майна, а падіння продукту може призвести до 
травм.
Зливна трубка має бути вставлена в водовідведення.
Перед очищенням або обслуговуванням продукту надягайте рукавички.
Недотримання цієї умови може призвести до травм.
При знятті блоків фільтра зовнішнього повітря і випускного фільтра може капати 
конденсат, який накопичився всередині. Обережно знімайте блоки фільтрів двома 
руками, щоб не перекинути їх.
Після очищення та обслуговування надійно закріпіть усі частини.
Падіння частин продукту може призвести до травм.
Прилад не призначено для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими 
фізичними, сенсорними і розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і 
знаннями. Виняток становить використання приладу під наглядом або після отримання 
інструкцій від особи, що відповідає за безпеку користувача. Доглядайте за дітьми і не 
дозволяйте їм грати з приладом. Прилад можна використовувати дітям старше 8 років, а 
також користувачам із обмеженими фізичними, сенсорними і розумовими здібностями, 
або з недостатнім досвідом і знаннями під наглядом або після отримання інструкцій з 
безпечного використання і пов'язаних з приладом небезпек. Не дозволяйте дітям грати 
з приладом. Діти можуть виконувати очищення і обслуговування приладу тільки під 
наглядом.

Особливі вказівки
- При використанні продукту взимку в приміщення втягується холодне повітря. При низькій зовнішній 

температурі волога, що міститься в повітрі, осідає на продукті і може капати на підлогу. Це не є 
несправністю. Просто витріть краплі води.

- Якщо на вулиці холодно і продукт вимкнений, через вентилятор, що працює, або вітер зовні холодне 
повітря може потрапляти в приміщення через систему трубок продукту і призводити до утворення 
конденсату на корпусі продукту або інших його частинах. Це не є несправністю. Просто витріть краплі 
води.

- Якщо через будівельні матеріали в нових будинках повітря в приміщенні стає вологим, на продукті або 
інших його частинах може утворюватися конденсат. Це не є несправністю. Просто витріть краплі води.

- Якщо у ванній, туалеті та інших приміщеннях використовуються ароматизатори або освіжувачі повітря з 
сильним запахом або де-небудь поблизу відчувається сигаретний або інший дим, запах може проникати 
через отвори в продукті.

- Вентилювати ванну, туалет, вітальню та інші приміщення необхідно протягом 24 годин.
- Вимикайте продукт тільки в наступних випадках (вмикайте продукт знову, коли умови нижче більше не 

актуальні):
 під час сильного снігопаду (хуртовини), вітру (урагану) або зливи;
 під час густого туману;
 під час очищення та обслуговування.

- Якщо через будівельні матеріали в нових будинках повітря в приміщенні стає вологим, на продукті або 
інших його частинах може утворюватися конденсат. В такому випадку потрібно тимчасово вимкнути 
продукт і відкрити вікно.
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2. Функції
Що таке ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНА УСТАНОВКА LOSSNAY?

■  Ефективне провітрювання всіх приміщень можливе завдяки отвору для забору повітря з вулиці і 
випускному отвору, розташованим на відстані, яка відповідає методу з'єднання трубок.

■  Вбудовані фільтри скорочують кількість пилу, пилку та інших частинок, що надходять у приміщення разом 
із зовнішнім повітрям.

Функція теплообмінника
Відпрацьоване повітря виводиться з приміщення через випускний отвір, а чисте, свіже повітря втягується з 
вулиці за допомогою отвору для забору повітря.
Під час роботи продукту повітря проходить через теплообмінник. В результаті повітря прогрівається або 
охолоджується завдяки теплу або прохолоді, що виробляються при вентиляції (накопичення тепла).

■  При використанні продукту в теплу або холодну пору року теплообмінна функція дозволяє скоротити 
навантаження на прилад і економити енергію.

Схема обходу
При заборі повітря зовні зберігається його температура, оскільки при виведенні відпрацьованого повітря 
воно не проходить через теплообмінник.

■  Навесні, восени і літніми ночами, наприклад, у приміщення надходить прохолодне повітря.

* На зображенні: модель VL-350CZPVU-L-ERT

Надходження повітря

Відпрацьоване повітря з приміщення

Клапан

Висновок

Чисте повітря зовні

RA
(ОВ зворотне повітря)

Теплообмінник

EA
(ВВ повітря, що виводиться) SA

(ПВ повітря, що надходить)

OA
(НВ зовнішнє повітря)

Примітка.
- Вентиляція проводиться виходячи з заданого базового налаштування обсягу вентиляції (обсягу 

житла).
- У режимах Boost («Турбо») або Purge («Очищення») обсяг вентильованого повітря тимчасово 

збільшується для прогону більшого обсягу повітря за меншу кількість часу.
- При тривалій відсутності в житлі можна використовувати режим Holiday («Відпустка»), при якому 

вентилятор буде працювати в режимі економії енергії.

https://planetaklimata.com.ua/ua/
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3. Підготовка до використання
■ Для безпечного використання продукту ознайомтеся з описом режимів і правильних способів 

використання.
Переконайтеся, що були дотримані процедури введення в експлуатацію і виконані перевірки, описані в 
керівництві з установки.

■ Ознайомтеся з інформацією про розміщення та роботу продукту.
1) Область технічного контролю. 
 Потрібно для обслуговування продукту.
 Продукт потребує обслуговування (регулярного очищення фільтрів, заміни мотора та ін.).
 Якщо розміщення продукту відрізняється від допусків, зазначених у схемі технічного контролю в розділі 

3.2 «Робоча область» керівництва з установки, зверніться до дистриб'ютора або електрика.
2) Решітки. 
 Повинні бути встановлені з боку забору і виведення повітря. 
 Щоб скоротити частоту очищення фільтрів продукту, рекомендується використовувати фільтр для збору 

пилу, що витягується з приміщення при виведенні відпрацьованого повітря.
3) Контролер. 
 Необхідний для запуску і зупинки роботи продукту, а також для перемикання швидкості вентилятора.
 Див.розділ  5. «Інструкція з використання».

Примітка.
- Продукт не являє собою кондиціонер повітря.
- Рекомендуємо використовувати місцеву вентиляцію для видалення цигаркового диму та ін.
- Не ставте ліжка під отвором надходження зовнішнього повітря. (Звук роботи продукту або потік 

холодного повітря може заважати сну.)
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4. Найменування та функції частин

- Для моделей типу L (наприклад, VL-
350CZPVU-L-ERT) фільтри, контролер і 
табличка з зазначенням моделі розміщені 
дзеркально.

* На зображенні: модель VL-350CZPVU-R-ERT

1 8

2
9

3 10

5 11
6

7

№ Найменування Функція
1 Випускний фільтр Запобігає засміченню теплообмінника.
2 Блок випускного фільтра Утримує випускний фільтр на місці.

3 Додатковий блок повітряного 
фільтра

Для додаткового фільтра.*

4 Кришка фільтра -
5 Кріплення зливної трубки Приєднується до зливної трубки.
6 Блок керування У ньому міститься друкована плата.
7 Табличка Містить назву продукту та серійний номер.

8 Фільтр зовнішнього повітря Не допускає проникнення в приміщення комах, пилку, забруднень, пилу 
та інших частинок разом із зовнішнім повітрям.

9 Блок фільтра зовнішнього 
повітря

Утримує фільтр зовнішнього повітря на місці.

10 Теплообмінник Забезпечує теплообмін між повітрям, що надходить, і зворотним 
повітрям.

11 Контролер Щоб керувати продуктом, див.розділ 5.

* Додатковий фільтр
Найменування фільтра МОДЕЛЬ Модель, що застосовується Місце установки

Змінний фільтр
P-250F-E Серія VL-250CZPVU

RA, OA
Тип L

Тип R

RA: зворотне повітря
OA: зовнішнє повітря
SA: повітря, що надходить

P-350F-E Серія VL-350CZPVU

Стандартний фільтр
P-250SF-E Серія VL-250CZPVU

RA, OA, SA
P-350SF-E Серія VL-350CZPVU

Фільтр середньої 

ефективності

P-250MF-E Серія VL-250CZPVU
RA, OA, SA

P-350MF-E Серія VL-350CZPVU

Фільтр PM2.5
P-250PF-E Серія VL-250CZPVU

RA, OA, SA
P-350PF-E Серія VL-350CZPVU

Фільтр NOx
P-250NF-E Серія VL-250CZPVU

SA
P-350NF-E Серія VL-350CZPVU

* При одночасному використанні фільтра NOx і додаткового пиловловлюючого фільтра (P-250/350SF-E, P-250/350MF-E, 
P-250/350PF-E) встановлюйте фільтр NOx з боку ПВ, а пиловловлюючий фільтр — із боку НВ.

* Для захисту продукту встановлюйте фільтри з боку НВ і ОВ (крім фільтрів NOx).

OA

SA

RA

RA

SA

OA

4
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5. Інструкція з використання
■ Найменування та функції елементів контролера

Інтерфейс контролера

1  Кнопка ON/OFF («Вкл./ Викл.»)
Відключення продукту заблоковано заводським 
налаштуванням.

2  Кнопка SELECT («Вибір»)

3  Кнопка RETURN («Назад»)

4 Кнопка MENU («Меню»)

Відображається екран Main menu 
(«Основне меню»).

Main

Main display:
Cursor

Main menu
User options
Commissioning
Maintenance

Кнопки функцій

5

6

1234

7

5 РК - екран із підсвічуванням
На екрані відображаються налаштування.
Щоб увімкнути підсвічування, натисніть будь-яку кнопку.
Потім можна задавати налаштування.
Після певного часу підсвічування згасне.

6 Індикатор роботи
Зелений колір індикатора означає, що продукт працює.
Якщо індикатор блимає зеленим, сталася помилка.

7 Кнопки функцій  (F1, F2, F3, F4)
Натискайте ці кнопки, щоб вибрати відповідні налаштування на кожному екрані.
Призначення кнопок змінюється в залежності від екрану.
Пояснення призначення кнопок вказується внизу екрана.

Пояснення призначення кнопок

Якщо до будь-якої кнопки функції не прив'язано налаштування, кнопка не відображається в поясненні.

Main

Main display:
Cursor

Main menu
User options
Commissioning
Maintenance

F1 F2 F3 F4
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Lossnay AM12:00 Sun
Outdoor
   0°C
Return
  20°C
Supply
  15°C

Fan Mode

AutoPurge

1

6

798

3 45 5

c

2

0 ab

Відображення елементів

Тут відображається налаштування швидкості 
вентилятора.

3 Швидкість вентилятора

З'являється при роботі в режимі захисту теплообмінника. 
(Зміна обсягу вентильованого повітря або робота 
попереднього прогріву.) 

Тут відображається час і день тижня.

З'являється при роботі в режимі Silent («Тихий режим»).

На екрані завжди відображається напис Lossnay.

9

0

1 Найменування контролера

Відображається температура зовнішнього, 
зворотного (витяжного)повітря і повітря, що 
надходить. Температура зовнішнього і зворотного 
повітря вимірюється з використанням вбудованого 
датчика. 
- Продукт не є приладом для вимірювання 

температури, а тому значення температур 
можуть не збігатися з показаннями окремо 
встановленого термометра. Температура повітря, 
що надходить, відображається в розрахованих 
значеннях. Заводські налаштування за 
замовчуванням не передбачають відображення 
цього значення. 
Інформацію про зміну налаштувань наведено 
в розділі 6.4.2.4 «Відображення відомостей»  
керівництва з установки.

c Температура зовнішнього, зворотного 
повітря і повітря, що надходить

Відображається, якщо активовано режим Boost 
(«Турбо»), Purge («Очищення») або ручний режим 
обходу. 

7

З'являється при необхідності обслуговування 
фільтра.

6

З'являється при роботі в режимі Holiday («Відпустка»).
8

Тут відображається налаштування режиму 
вентиляції.

4 Режим вентиляції

* Всі значки показані з метою пояснення.

2 Годинник

Тут відображаються функції, які відповідають 
кнопкам.

5 Пояснення призначення кнопок Відображається при сполученні з кондиціонером повітря.
a

Відображається при установці швидкості 
вентилятора за допомогою зовнішнього керування.

b
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Вмикання/вимикання приладу

Швидкість вентилятора

Режим вентиляції

Натисніть кнопку   . 

Індикатор роботи загориться зеленим, і продукт почне 
працювати.

Натисніть кнопку    знову.

Індикатор роботи вимкнеться, і продукт перестане 
працювати.

ВКЛ.

ВИКЛ.

F1 F2 F3 F4

Lossnay AM12:00 Sun

Fan Mode

AutoNormal

Lossnay AM12:00 Sun

Auto

Fan Mode

F1 F2 F3 F4

Normal

Приховати написи [Normal] («Нормальна»), [Medium] 
(«Середня»), [Boost] («Турбо»), [Purge] («Очищення»), що 
відображаються над значком швидкості вентилятора, можна за 
допомогою контролера.
Інформацію про зміну налаштування наведено в розділі 6.4.2.7 
«Режим контролю»  керівництва з установки.

Щоб налаштувати режим вентиляції, натисніть кнопку F3  . 
Натискайте цю кнопку, поки не виставите потрібне налаштування.

■ Базові операції

Значок Функція
Перемикання між режимами теплообміну і обходу відбувається автоматично в залежності від 
температури повітря. 
Інформацію про зміну температури наведено в розділі 6.4.4 «Автоматичний обхід».

Режим теплообміну

Режим обходу

Auto Auto

HeatEX

Bypass

- Відключення продукту заблоковано заводськими налаштуваннями. Таким чином, після першого увімкнення продукту 
відключити його за допомогою цієї кнопки буде неможливо.

- Щоб активувати можливість вимкнення продукту, дотримуйтесь інструкцій у розділі 6.4.2.7 керівництва з установки.

Normal Medium Boost Purge

Приховати написи [Auto] («Авто»), [HeatEX] («Теплообмін»), 
[Bypass] («Обхід»), що відображаються над значком режиму 
вентиляції, можна за допомогою контролера. Див. розділ 6.4.2 
керівництва з установки.
Заводські налаштування не передбачають можливості вибрати 
режим обходу з основного екрану. Щоб активувати роботу в 
режимі обходу протягом будь-якого періоду часу, увімкніть ручний 
режим обходу. Див. розділ 6.4.2.7 керівництва з установки.

Примітка.
Базове налаштування: [Base notch] («Базове налаштування») — стандартна швидкість вентилятора для постійної вентиляції приміщення. 
За замовчуванням це налаштування відповідає швидкості вентилятора 1 .
У режимах [Boost] («Турбо») і [Purge] («Очищення») відображається значок  . Після закінчення певного часу швидкість 
вентилятора повернеться до базового налаштування.
Інформацію про зміну базового налаштування наведено в розділі 6.5.1 керівництва з установки.

Щоб змінити швидкість обертання вентилятора, натисніть 
кнопку F2 . Натискайте цю кнопку, поки не виставите 
потрібну швидкість.

Auto Auto HeatEX Bypass
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Годинник

1

F1 F2 F3 F4

User options
Boost/Purge preset
Silent mode
Manual bypass mode
Holiday mode
Clock

Main menu:
Cursor

Виберіть [User options] («Користувацькі налаштування») на 

екрані Main menu («Основне меню») і натисніть кнопку   .

Виберіть [Clock] («Годинник») і натисніть кнопку   .

2
Зменшіть або збільшіть значення за допомогою кнопки  

 .
Відобразиться екран підтвердження.

Примітка.
Попереднє налаштування годинника потрібно для увімкнення 
наступних режимів:
• режими Boost («Турбо») і Purge («Очищення»); 
 *  тихий режим;
 *  ручний режим обходу; 
 *  режим відпустки.

 

F1 F2 F3 F4

Clock

Select:
Cursor

2020  /   01  /  01   00:  00
yyyy /  mm/  dd      hh:  mm

Керування кнопками

Навігація між екранами
• Щоб повернутися на екран Main menu («Основне меню»): ......  
• Щоб повернутися на попередній екран:.....................................  

■ Керування за допомогою контролера: налаштування функцій
Структура меню

Назва функції Функція Спосіб налаштування і опис Подробиці

1

Режими Boost 
(«Турбо») і Purge 
(«Очищення»)

Вимкнення таймера в 
режимах Boost («Турбо») 
і Purge («Очищення»)

Основний екран
Виберіть обсяг вентиляції:  або  .

Інструкція з використання: 
розділ 5, «Режими 
Boost («Турбо») і Purge 
(«Очищення»)».

Опис: повернення до базового налаштування після закінчення 
певного часу.

2

Тихий режим Тиха робота продукту в 
нічний час.

Main menu («Основне меню»), User options («Користувацькі 
налаштування»)
Налаштуйте, в які дні тижня і в який час повинен вмикатися режим.

Інструкція з використання: 
розділ 5, «Тихий режим» .
Керівництво з установки: розділ 
6.4.5.Опис: протягом заданого часу зовнішнє керування не 

підтримується.

3

Ручний режим 
обходу

Зміна часу роботи за 
схемою обходу.

Основний екран
Виберіть режим обходу в розділі налаштування режиму вентиляції.

Інструкція з використання: 
розділ 5, «Ручний режим 
обходу» .
Керівництво з установки: розділ 
6.4.2.7.

Опис: повернення в режим теплообміну після закінчення певного 
часу.

4

Режим відпустки Заощадження енергії 
при тривалій відсутності 
користувачів у 
приміщенні.

Main menu («Основне меню»), User options («Користувацькі 
налаштування»)
Виберіть режим відпустки.

Інструкція з використання: 
розділ 5, «Режим відпустки» . 

Опис: прогін зниженого об'єму повітря.

5

Індикатор 
обслуговування 
фільтрів

Значок очищення 
фільтрів з'являється 
кожні півроку (за 
замовчуванням).

Main menu («Основне меню»), Maintenance («Обслуговування»)
Після очищення фільтрів таймер індикатора скидається.

Інструкція з використання: 
розділ 5, «Відомості про 
фільтри» .
Керівництво з установки: розділ 
6.4.11.

Основні функції

F1 F2 F3 F4F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4

Cursor

User options
Boost/Purge preset
Silent mode
Manual bypass mode
Holiday mode
Clock

Main menu:
Cursor

Lossnay AM12:00 Sun

Fan Mode

Auto

Main

Main display:

Main menu
User options
Commissioning
Maintenance

Основний екран《Main display》 Користувацькі налаштування《User options》Основне меню《Main menu》
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Режими Boost («Турбо») і Purge («Очищення»)

1

F1 F2 F3 F4

User options
Boost/Purge preset
Silent mode
Manual bypass mode
Holiday mode
Clock

Main menu:
Cursor

Виберіть режим Boost («Турбо») і Purge («Очищення») 
на екрані User options  («Користувацькі налаштування») і 

натисніть кнопку   .

2 [Timer] («Таймер»): виберіть [Yes] («Так») або [No] («Ні»). 

[No] («Ні»): робота без обмеження за часом.

[Yes] («Так»): можна задати параметр [Stop in] 
(«Відключення через»).

[Stop in] («Відключення через»): можна вибрати час, 
через який режим буде відключено — 10 хвилин, 20 
хвилин, 30 хвилин і т.д. до 180 хвилин.

Налаштування за замовчуванням:  30 хвилин.
F1 F2 F3 F4

Boost/Purge preset
Timer             No/Yes
Stop in           30 min

Cursor Time
Select:

Керування кнопками

F1 F2 F3 F4

Lossnay AM12:00 Sun

Fan Mode

AutoBoost

Режими Boost («Турбо») і Purge («Очищення») 
передбачають автоматичне налаштування часу 
повернення до [Base notch] («Базове налаштування»).
Якщо    («Турбо») або    («Очищення») 
вибрані на Main display («Основний екран»), швидкість 
вентилятора буде автоматично перемкнено на [Base 
Notch] («Базове налаштування») після закінчення певного 
часу.
У режимах  Boost («Турбо») і Purge («Очищення») на 
екрані Main display («Основний екран») відображається 
значок   .
За замовчуванням це налаштування відповідає швидкості 
вентилятора 1  . 
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Тихий режим

1

F1 F2 F3 F4

User options
Boost/Purge preset
Silent mode
Manual bypass mode
Holiday mode
Clock

Main menu:
Cursor

Виберіть пункт [Silent mode] («Тихий режим») на екрані 
User options («Користувацькі налаштування») і натисніть 

кнопку   .

2 [Mode set] («Режим задано»): виберіть [Yes] («Так») або 
[No] («Ні»). 

Налаштування за замовчуванням:  [No] («Ні»).

[Yes] («Так»): можна налаштувати день. 

[On/Off] («Вкл./Викл.»): можна налаштувати час 
протягом дня.

F1 F2 F3 F4

Silent mode
Mode set      No/Yes

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
On/Off            22:00 / 6:00

Cursor Time
Select:

Керування кнопками

F1 F2 F3 F4

Lossnay AM12:00 Sun

Fan Mode

AutoNormal

Тихий режим призначено для використання в нічний час.
У тихому режимі на екрані Main display  («Основний 

екран») відображається значок   .

Примітка.
У тихому режимі зовнішні сигнали керування продуктом не 
розпізнаються.
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Ручний режим обходу

1

F1 F2 F3 F4

User options
Boost/Purge preset
Silent mode
Manual bypass mode
Holiday mode
Clock

Main menu:
Cursor

Налаштування ручного режиму обходу.

Виберіть пункт [Manual bypass mode] («Ручний режим 
обходу») на екрані User options («Користувацькі 
налаштування»).

2 Можна налаштувати час роботи в ручному режимі обходу.
[Stop in] («Відключення через»): можна вибрати час, 
через який режим буде відключено — 1 година, 2 
години і т.д. до 12 годин.
[Fan] («Вентилятор»): налаштуйте швидкість 
вентилятора в ручному режимі обходу.
Налаштування за замовчуванням:  4 години при 
базовому налаштуванні швидкості вентилятора.F1 F2 F3 F4

Manual bypass mode
Stop in       4 hour

Fan

Cursor Cursor
Select:

Керування кнопками

F1 F2 F3 F4

Lossnay AM12:00 Sun

Fan

BypassNormal

Заводські налаштування не передбачають можливості 
вибрати режим обходу з екрану Main display («Основний 
екран»). Щоб увімкнути режим обходу, використовуйте 
ручний режим обходу.

У ручному режимі обходу на екрані Main display  
(«Основний екран») відображається значок .

Робота в ручному режимі обходу припиняється після 
закінчення певного часу.

Примітка.
Якщо температура повітря на вулиці нижче 8 °C, режим 
вентиляції за схемою обходу не увімкнеться.



Ukr-14

Режим відпустки

1

F1 F2 F3 F4

User options
Boost/Purge preset
Silent mode
Manual bypass mode
Holiday mode
Clock

Main menu:
Cursor

Виберіть пункт [Holiday mode] («Режим відпустки») на 
екрані User options  («Користувацькі налаштування») і 

натисніть кнопку   .

2 [Mode set] («Режим задано»): виберіть [Yes] («Так») або 
[No] («Ні»). 

Налаштування за замовчуванням:  [No] («Ні»).

[Yes]:   можна задати кількість днів, протягом яких 
користувача не буде вдома.

[No. days away] («Кількість днів відсутності»): можна 
вибрати кількість днів, через яку режим буде відключено 
— 1 день, 2 дні і т.д. до 90 днів.

F1 F2 F3 F4

Holiday mode
Mode set      No/Yes
No. days away 7 day(s)

Cursor Day(s)
Select:

Керування кнопками

Lossnay AM12:00 Sun

F1 F2 F3 F4

Fan Mode

AutoNormal

Цей режим використовується, якщо користувач надовго 
їде з дому.

 З'явиться на екрані Main display («Основний екран»).

Продукт буде працювати при базовому налаштуванні 
швидкості вентилятора.

У режимах   і    потік повітря буде в два рази 
слабкіше.

Режим відпустки 
ВКЛ.

 × 50 %

  × 50 %

 × 100 %

 × 100 %

F1 F2 F3 F4

Holiday mode
Mode set      No/Yes

No. days away 7 day(s)

Cursor Day(s)
Select:

Режим відпустки запуститься після натискання кнопки .
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Відомості про фільтри

F1 F2 F3 F4

Lossnay AM12:00 Sun

Fan Mode

AutoNormal

Якщо з'явився значок   , це означає, що пора 
очистити або замінити фільтри.

Інформацію про очищення фільтрів наведено в розділі 6.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor

Main menu
User options
Commissioning
Maintenance

Виберіть пункт [Maintenance] («Обслуговування») на 
екрані Main menu  («Основне меню») і натисніть кнопку  

 .

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Maintenance

Reset

Filter

  Please clean the parts above.
     Then press reset button.

Щоб скинути значок очищення, натисніть кнопку F4 .
Інформацію про очищення фільтрів наведено в розділі 6.

Якщо використовуються додаткові фільтри, їх очищення 
і заміну потрібно виконувати відповідно до інструкцій 
виробника фільтрів.

Щоб вибрати пункт [OK], натисніть кнопку F4 .

Відобразиться екран підтвердження.

F1 F2 F3 F4

Maintenance

Maintenance

OKCancel

Reset cleaning sign?

Filter

Cleaning sign reset

Main menu:

F1 F2 F3 F4

Maintenance

Maintenance

OKCancel

Reset cleaning sign?

Filter

Cleaning sign reset

Main menu:

2

3

4

1
Керування кнопками

Примітка.
Значок з'являється після певного часу роботи вентилятора.
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У разі помилки відобразиться наступний екран.
Прочитайте код помилки, вимкніть продукт і проконсультуйтеся з дилером.

F1 F2 F3 F4

F1 F2 F3 F4

Error information
Error code           5101
Error unit             LC(Lossnay)
M-NET address   0
Model name  VL-350CZPVU-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 екрані з'явиться код помилки, проблемна частина 
продукту, найменування моделі цієї частини, а також 
серійний номер.
Найменування моделі і серійний номер з'являться тільки 
в тому разі, якщо ці відомості були зареєстровані.

Щоб перейти на наступний екран, натисніть кнопку F1 або 
F2 .

Ви побачите контактну інформацію (номер телефону 
дилера), але тільки якщо ці відомості були зареєстровані.

Щоб скинути інформацію про помилку, натисніть кнопку 
F4 .

блимає

Відомості про помилки

блимає
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Щоб запобігти погіршенню робочих 
характеристик фільтрів, регулярно 
очищайте фільтри від пилу і бруду.
Очищення фільтрів потрібно виконувати 
принаймні раз на півроку.

Якщо фільтр потребує очищення, на екрані Main 
display («Основний екран») відобразиться значок 

. Налаштування періодичності за 
замовчуванням: 6 місяців.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вимикайте ізолятор перед очищенням і 
обслуговуванням.
Недотримання цієї умови може призвести до 
ураження електричним струмом або травм.

 ОБЕРЕЖНО
Перед очищенням або обслуговуванням 
продукту надягайте рукавички.
Це допоможе уникнути травм.

Не вставайте на нестійкі поверхні при очищенні 
або обслуговуванні продукту.
Падіння може призвести до травм.

1) Перш, ніж витягти фільтри, вимкніть ізолятор на 
електрощитку.

2) Зніміть кришки фільтрів (фільтра зовнішнього 
повітря і випускного фільтра).

F1 F2 F3 F4

Lossnay AM12:00 Sun

Fan Mode

AutoNormal

OFF
Ізолятор

Кришка фільтра 
зовнішнього повітря

Кришка випускного 
фільтра

6. Обслуговування
3) Акуратно вийміть блоки фільтра зовнішнього 

повітря і випускного фільтра.

 ОБЕРЕЖНО
При знятті блоків фільтра зовнішнього повітря 
і випускного фільтра може капати конденсат, 
який накопичився всередині. Обережно 
знімайте блоки фільтрів двома руками, щоб не 
перекинути їх.

4) Вийміть фільтри з блоків фільтра зовнішнього 
повітря і випускного фільтра.

5) Приберіть пил за допомогою пилососа.

Якщо фільтр сильно забруднено, вимийте його в 
холодній або теплій воді (не вище 40 °C), а потім 
залиште сохнути.

Блок фільтра 
зовнішнього 
повітря

Блок випускного 
фільтра

Блок фільтра 
зовнішнього повітря

Фільтр зовнішнього 
повітря

Пилосос

Фільтр зовнішнього повітря

Обслуговування фільтрів

* На зображенні: модель типу R
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Примітка.
- Під час миття фільтра не поводьтеся з ним, 

як на зображенні нижче, інакше він втратить 
форму.
- Не мийте фільтр у гарячій воді.
- Не тріть фільтр і не застосовуйте щітку.
- Не стискайте і не скручуйте фільтр.

- Якщо фільтр пошкоджено, замініть його 
змінним фільтром (продається окремо). 
Замінити фільтр потрібно і в разі, якщо його 
мили у воді вже близько чотирьох разів.

- Після заміни утилізуйте старий фільтр 
зовнішнього повітря та випускний фільтр 
відповідно до норм, прийнятих у вашому регіоні.

Фільтр зовнішнього повітря і випускний фільтр 
виготовлені з ПЕТ і акрилового волокна.

Заміна фільтрів (продаються окремо)
Вилучіть фільтр зовнішнього повітря і випускний 
фільтр і встановіть нові фільтри (продаються окремо).

Примітка.
- Зверніть увагу, що спочатку необхідно 

встановити фільтри у відповідні блоки, і тільки 
потім — встановити самі блоки в продукт.

- Фільтр зовнішнього повітря і випускний фільтр 
не можна міняти місцями.

Збірка і перевірка після очищення і 
обслуговування

 ОБЕРЕЖНО
Після очищення та обслуговування надійно 
закріпіть усі частини.
Випадіння будь-якої частини може призвести до 
травм.
Уловлююча здатність фільтрів може погіршитися.

1. Встановіть фільтр у блок фільтра, виконуючи дії з 
розбирання в зворотному порядку.
- Переконайтеся, що фільтр не виступає з блоку.

Обслуговування контролера
Для очищення дисплея контролера протріть його 
тканиною, змоченою миючим засобом, а потім 
видаліть залишки миючого засобу сухою тканиною. 
Не використовуйте наступні розчинники — вони 
можуть призвести до зміни якості зображення і 
передачі кольору.
Розчинники, фарби, спирт, бензол, бензин, гас, 
аерозольні миючі засоби, лужні очищувачі та ін.

2. Встановіть блок фільтра зовнішнього повітря на 
місце, а потім встановіть кришку.

3. Встановіть блок випускного фільтра на місце, а 
потім встановіть кришку.

4. Після завершення збірки увімкніть ізолятор і 
виконайте наступні перевірки.
- Переконайтеся, що продукт не видає дивного 

шуму.
- Перевірте потужність потоку повітря.
- Перевірте, чи немає протікань в області блоків 

фільтра зовнішнього повітря і випускного 
фільтра.

5. Скиньте значок очищення фільтрів.
- Інформацію про скидання значка очищення 

фільтрів наведено в розділі 5. Відомості про 
фільтри.

Примітка.
- За певних умов на фільтрах можуть збиратися 

краплі конденсату, а також вода через сніг/
туман на вулиці. Це ніяк не впливає на 
нормальну роботу продукту.

- Не забудьте встановити фільтри. В іншому 
випадку поверхня теплообмінника заб'ється 
брудом або разом із повітрям у приміщення 
будуть потрапляти краплі води.

- При необхідності, наприклад, для запобігання 
попаданню в приміщення дрібних комах або 
частинок бруду/пилу, можна використовувати 
додаткові пиловловлюючі фільтри: 
стандартний фільтр, фільтр середнього 
ступеня уловлювання або фільтр PM2.5 
(продаються окремо).
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7. Пошук і усунення неполадок
Можливі проблеми і способи їх вирішення описані в таблиці нижче. 
Якщо проблему не вдається усунути за допомогою рекомендованих дій або проблема не вказана 
в таблиці нижче, вимкніть ізолятор, а потім зверніться за допомогою до дилера продукту або 
кваліфікованого електрика.

Проблема Причина Дії
Продукт не працює Продукт не підключено до електромережі. Перевірте стан автомата-вимикача на електрощитку.

Кнопка  на контролері не знаходиться в стані [ON] 
(«Вкл.»).

Натисніть кнопку  на контролері, щоб увімкнути продукт.

Продукт видає звуки Звук видається лопатями вентилятора, що крутяться, або 
потоком повітря.

Це не є несправністю.

Продукт став працювати більш 
шумно

Погано закріплений фільтр. Вилучіть та встановіть фільтр знову (див.розділ 6).
Фільтр забитий пилом/брудом. Очистіть фільтр (див.розділ 6).
Заблокована виведена на вулицю трубка. Усуньте перешкоди.

Знизився потік повітря Фільтр забитий пилом/брудом. Очистіть фільтр (див.розділ 6).
З продукту чутно булькання Конденсат в зливний трубці засмоктується потоком 

повітря в продукт і не відводиться.
Зменшіть швидкість вентилятора.
Шум зникне, тому що конденсат буде краще відводитися 
через зливну трубку.

Шум змінного рівня Інколи шум стає гучнішим, якщо на вулиці піднімається 
вітер. Це не є несправністю.

Якщо вас турбує, що шум стає то гучніше, то тихіше, 
зверніться до дилера продукту або кваліфікованого 
електрика.

Конденсат у блоці фільтра За певних умов може накопичуватися конденсат. Це не є несправністю.
Продукт шумить тихіше або 
гучніше в різних приміщеннях

Рівень шуму іноді може відрізнятися, наприклад, якщо 
в різних приміщеннях використовуються трубки різної 
довжини.

Це не є несправністю.

Взимку повітря іноді не 
надходить

Продукт працює в режимі змінної подачі повітря з вулиці. Це не є несправністю.
Ознайомтеся з розділом «Автоматична зупинка подачі 
повітря/режим змінної подачі повітря» на наступній 
сторінці.

Надходить холодне повітря Низька температура повітря на вулиці. Це не є несправністю.
Інколи повітря, що надходить, є холодним через зовнішнє 
повітря.

Через отвір подачі повітря в 
приміщення потрапляють дрібні 
комахи

Дрібні комахи можуть потрапляти в приміщення з вулиці 
через системи продукту.

Це не є несправністю.
Щоб скоротити кількість комах, що потрапляють усередину, 
використовуйте фільтр із високим ступенем уловлювання 
(продається окремо).

На зовнішній частині продукту 
накопичується конденсат

Якщо на вулиці холодно або дуже волого, з зовнішнього 
боку продукту може накопичуватися конденсат.

Це не є несправністю.
Витріть конденсат тканиною.

Волога всередині продукту або 
на фільтрах

Внутрішня частина продукту або фільтри можуть бути 
вологими через накопичення конденсату або туману на 
вулиці.

Це не є несправністю.

На отворі подачі повітря 
накопичується конденсат

Якщо повітря на вулиці або в приміщенні дуже вологе, 
може накопичуватися конденсат.

Це не є несправністю.
Витріть конденсат тканиною.

Потік повітря знижується / 
збільшується сам по собі

Потік повітря може знижуватися/збільшуватися 
автоматично при отриманні зовнішнього сигналу.

Це не є несправністю.
Перевірте налаштування.

Якщо не працює контролер
Проблема Причина Дії

Продукт не вимикається при 
натисканні кнопки OFF («Викл.»)

Кнопка OFF («Викл.») неактивна. Заводськими 
налаштуваннями можливість вимкнення продукту 
заблоковано.

Це не є несправністю.
Щоб вимкнути продукт, вимкніть ізолятор на електрощитку.
Щоб змінити заводське налаштування блокування 
вимикання, дотримуйтесь вказівок у розділі 6.4.2.7 «Режим 
контролю»  керівництва з установки.

Не встановлюється режим 
вентиляції (схема обходу або 
автоматичний обхід)

Причина в налаштуванні пропуску.
При заводських налаштуваннях вентиляція за схемою 
обходу знаходиться в статусі Skipped («Пропуск»).

Це не є несправністю.
Щоб змінити заводське налаштування пропуску, 
дотримуйтесь вказівок у розділі 6.4.2.7 «Режим контролю»  
керівництва з установки.

Не вдається вибрати швидкість 
вентилятора ( , ,  або 

)

Причина в налаштуванні пропуску.
При заводських налаштуваннях  знаходиться в статусі 
Skipped («Пропуск»).

Це не є несправністю.
Щоб змінити заводське налаштування пропуску, 
дотримуйтесь вказівок у розділі 6.4.2.7 «Режим контролю»  
керівництва з установки.

Потік повітря змінюється сам 
по собі

Потік повітря може збільшуватися/знижуватися для 
захисту теплообмінника від замерзання взимку.

Це не є несправністю.

Потік повітря може знижуватися/збільшуватися 
автоматично при отриманні зовнішнього сигналу.

Потік повітря не змінюється 
навіть при зміні швидкості 
вентилятора

При отриманні зовнішнього сигналу пріоритетним 
є саме цей стан — навіть при виборі більш низької 
швидкості вентилятора. Значок зовнішнього сигналу  
відображається, якщо швидкість вентилятора задано 
зовнішнім сигналом.

Це не є несправністю.
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Автоматична зупинка подачі повітря/режим змінної подачі повітря
Для захисту теплообмінника від замерзання продукт працює в режимі автоматичної зупинки подачі 
повітря/змінної подачі повітря, якщо температура зовнішнього повітря нижча за -3 °C.
Щоб уникнути замерзання теплообмінника вентилятор подачі повітря працює в залежності від 
температури зовнішнього повітря.

Температура зовнішнього повітря -15 °C і нижче Від -15 °C до -3 °C -3 °C і вище

Режим Зупинка подачі повітря Змінна подача повітря Безперервна робота

Примітка.
- Для підтримки певного рівня подачі і виведення повітря рекомендується попередній прогрів 

(місцева подача повітря).
- Якщо температура повітря на вулиці -15 °C і нижче, для визначення температури зовнішнього 

повітря працює вентилятор подачі повітря.
- Якщо температура повітря на вулиці -25 °C і нижче, для визначення температури зовнішнього 

повітря вентилятор подачі повітря працювати не буде.
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8. Характеристики
Модель VL-250CZPVU-R-ERT

VL-250CZPVU-L-ERT
VL-350CZPVU-R-ERT
VL-350CZPVU-L-ERT

Характеристики мережі 220-240 В/50 Гц, 220 В/60 Гц
Клас енергоспоживання A+

Режим вентиляції Режим рекуперації тепла
Швидкість вентилятора 4 3 2 1 4 3 2 1

Значок швидкості вентилятора
Потужність вентилятора 100 % 70 % 50 % 30 % 100 % 70 % 50 % 30 %
Вхідна потужність [Вт] 106 44 23 11 155 71 37 19

Об'єм повітря
[м3 / год] 250 175 125 75 320 224 160 96

[л/с] 69 49 35 21 89 62 44 27
Зовнішній статичний тиск [Па] 150 74 38 14 150 74 38 14
Ефективність теплообміну [%] 85 87 88 90 85 87 88 90
Шум (рівень звукового тиску *1) [дБ] 31 22 16 15 > 35 26 19 15 >
Вага [кг] 26 32
- Зазначені вище значення є актуальними при заводських налаштуваннях.
- Електричний струм, енергоспоживання, енергоефективність і рівень шуму розраховані за номінальним обсягом повітря 
при напрузі в мережі 230 В і частоті 50 Гц.
- Щоб дізнатися інші характеристики, зверніться до дилера продукту.
*1 На відстані 3 м звукова хвиля набуває сферичної форми.

9. Гарантійне обслуговування
Про послуги, що надаються після покупки продукту, 
дізнавайтеся у дилера.

Якщо продукт видає дивні звуки або не подає 
повітря, а також у разі будь-якої іншої несправності, 
вимкніть продукт і зверніться до дилера. Ціни на 
діагностику або ремонт продукту дізнавайтеся у 
дилера.

■ Період доступності запчастин
Запчастини для продуктів, знятих із виробництва, доступні протягом 6 років після зупинки виробництва.
Запчастина — це елемент, необхідний для підтримки роботи продукту.

■ Рекомендації щодо діагностики та обслуговування
Через декілька років використання продукту може статися наступне. При необхідності діагностики та 
обслуговування рекомендуємо звертатися до професіоналів.
- Протікання води, якщо зливна трубка і зливний шланг забиті брудом.
- Потрапляння пилу в приміщення через погіршення робочих характеристик фільтрів.
- Дивний шум або вібрація до кінця терміну служби мотора.
- Витік повітря до кінця терміну служби теплообмінника.
Змінними є наступні елементи:
- мотор;
- фільтр зовнішнього повітря;
- випускний фільтр;
- теплообмінник.

■ У вартість ремонту входить вартість робіт, запчастин, витрати на логістику/поїздки та ін.
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Адреса виробника:  

TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, 100-8310 JAPAN (ЯПОНІЯ)
Jan. 2021
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Виготівник
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  (Доповнення)
Дане керівництво є невід'ємною частиною керівни-
цтва з експлуатації та монтажу.

Імпортер та особа, уповноважена виробником
«Mitsubishi Electric (RUS)» LLC (ТОВ «Міцубісі Електрик» (УКР))
115114, Російська Федерація, м. Москва, вул. Летніковська, буд. 2, буд. 
1, 5 поверх
Телефон: +7 (495) 721-20-70, e-mail: aircon@mer.mee.com

Найменування
Найменування обладнання вказується на інформаційній таб-
личці в рядку «MODEL».

Країна виготовлення
Країна виготовлення: Японія (Japan).
Країна виготовлення також вказується на інформаційній таб-
личці.

Місяць і рік виготовлення
Перші чотири цифри серійного номера означають рік і місяць 
виробництва. 
Наприклад: серійний номер № 21010001 містить вказівку на 
рік (20) 21 і місяць 01 (січень) виробництва.

Відомості про конструкцію
Припливно-витяжна установка серії Lossnay має в своєму 
складі два вентилятори. 
Перший вентилятор подає свіже повітря до приміщення, 
другий — забирає повітря з приміщення і транспортує його 
назовні. Обидва потоки повітря проходять через пластинчас-
тий теплообмінник (рекуператор).  
Для захисту рекуператора передбачена установка повітряних 
фільтрів грубого очищення.

Призначення
Припливно-витяжна установка серії Lossnay (надалі іменова-
на «обладнання») забезпечує повітрообмін у приміщеннях.   

Принцип дії
Припливний і витяжний вентилятори установки генерують 
повітряні потоки, які проходять через пластинчастий тепло-
обмінник (рекуператор). В результаті влітку повітря, що по-
дається, охолоджується за рахунок повітряного потоку, який 
видаляється з кімнати, а взимку ‒ навпаки, нагрівається.

Характеристики та комплектація
Необхідну інформацію наведено в інструкції з експлуатації, 
що додається.

Монтаж і збірка
Інструкції з монтажу та збірки, включаючи процедуру пуско-
налагоджувальних робіт, наведені в керівництві з монтажу, 
яке поставляється разом із обладнанням. Вони є невід'ємною 
частиною цього керівництва.

Порядок дій при виявленні несправності
Вимкніть обладнання, від'єднайте його від мережі і зв'яжіться 
з постачальником обладнання, авторизованим сервісним цен-
тром або представником компанії «Mitsubishi Electric (RUS)» 
LLC (ТОВ «Міцубісі Електрик» (УКР)).

Відомості про обмеження при використанні обладнання
Див. керівництва з експлуатації та монтажу обладнання. 

Технічне обслуговування обладнання
Інструкцію з технічного обслуговування обладнання наведено 
в керівництві з експлуатації, що додається. 

Транспортування
Здійснюйте транспортування з особливою обережністю, не 
допускайте ударів і пошкоджень обладнання. 
Не знімайте упаковку до моменту доставки до місця монтажу. 
Дотримуйтесь вимог маніпуляційних знаків, нанесених на упа-
ковку.

Строки та умови зберігання
Обладнання має зберігатися в оригінальній упаковці в склад-
ських приміщеннях при температурі від -20 до +50 °C і віднос-
ній вологості від 30 до 80 %. Зберігання виробів при наявності 
в навколишньому повітрі лужних, кислотних та інших агре-
сивних домішок не допускається. Зберігання на відкритому 
повітрі не допускається.
Термін зберігання становить 10 років із дня виготовлення.

Консервація
 Якщо обладнання не буде використовуватися протягом 
тривалого часу, від'єднайте його від мережі живлення, відклю-
чивши автоматичний вимикач. 

Термін служби
Термін служби становить 10 років із моменту виготовлення 
моделі.

Утилізація
Обладнання підлягає утилізації в кінці терміну служби. З 
питань утилізації звертайтеся в спеціалізовані компанії, що 
працюють з даним типом обладнання. За актуальною інфор-
мацією звертайтеся до постачальника обладнання або до 
місцевих органів влади.

Критичні відмови
Переліки критичних відмов, можливих помилкових дій пер-
соналу і дій при критичній відмові наведено в керівництвах із 
експлуатації та монтажу, які входять до комплекту поставки 
обладнання.

Критерії граничного стану
Пульт дистанційного керування забезпечений індикацією 
необхідності технічного обслуговування або досягнення гра-
нично допустимого рівня забруднення основних компонентів 
(фільтрів).

https://planetaklimata.com.ua/ua/proizvoditeli/kondicionery-mitsubishi-electric/
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Кваліфікація обслуговуючого персоналу
Інформацію про кваліфікацію обслуговуючого персоналу на-
ведено в керівництвах із експлуатації та монтажу, які входять 
до комплекту поставки обладнання.

Параметри шуму та невизначеності
Параметри шуму обладнання наведено в керівництві з екс-
плуатації, яке входить до комплекту поставки обладнання.
Невизначеність вимірювань дорівнює допускам, передбаче-
ним для одиниць вимірювання шуму.

Безпечний доступ до вузлів, що вимагають частої заміни
Даний тип обладнання не припускає частої заміни вузлів або 
агрегатів.

Інструкція з експлуатації обладнання та заходи технічної 
безпеки
Актуальну інформацію наведено в документації, яка входить 
до комплекту поставки обладнання.

Умови реалізації
Реалізація обладнання повинна здійснюватися в сухих критих 
приміщеннях.

Заходи щодо запобігання неправильній експлуатації об-
ладнання по закінченню встановленого терміну служби
Після досягнення встановленого терміну служби обладнання 
підлягає утилізації спеціалізованою компанією, яка повинна 
запобігти подальшій експлуатації обладнання не за призна-
ченням.

Сертифікат відповідності № RU C-JP.АЖ36.B.00137/20 (серія RU № 0294308)
Термін дії з 16.11.2020 до 15.11.2025 (включно)
Продукція
Припливно-витяжні установки торгової марки  MITSUBISHI ELECTRIC
Моделі: VL-250CZPVU-R, VL-250CZPVU-L, VL-350CZPVU-R, VL-350CZPVU-L

Декларація відповідності № RU Д-JP.АЯ46.В.12318/20 
Термін дії з 28.01.2020 до 27.01.2025 (включно)
Продукція
Припливно-витяжні установки торгової марки  MITSUBISHI ELECTRIC
Моделі: VL-50xy, VL-100xy, VL-220xy, VL-250xy, VL-350xy, VL-500xy

де «x» —  будь-яке число від 0 до 9, будь-яка буква від А до Z, символ«-», символ «пробіл» або відсутність символу (загальна 
довжина не повинна перевищувати 5 символів). Дозволяє ідентифікувати конструктивні особливості, що не впливають на 
безпеку виробу.
де «y» — будь-яке число від 0 до 9, будь-яка буква від А до Z, символ «.», символ «-», символ «пробіл» або відсутність сим-
волу (загальна довжина не повинна перевищувати 8 символів). Дозволяє ідентифікувати сервісний номер моделі.












