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0 Eessõna 

 
ENNE TOOTE PAIGALDAMIST JA KASUTUSELEVÕTTU PALUN LUGEGE KÄESOLEV KASUTUSJUHEND 

TÄHELEPANELIKULT LÄBI! 
KASUTUSJUHEND ON KOOSTATUD SUURIMA HOOLIKUSEGA. 

MINGEID ÕIGUSI SELLEST SIISKI EI TULENE. JÄTAME ENDALE ÕIGUSE IGAL AJAL MUUTA OSALISELT 
VÕI TÄIELIKULT SIINSE KASUTUSJUHENDI SISU ILMA ETTETEATAMATA. 

 
Kasutusjuhend sisaldab kogu asjakohast teavet, mis on vajalik seadme ja soojustagastusega seadme (HRU, ingl 
heat recovery unit) paigaldamiseks. 
Kasutusjuhend täidab ka käsiraamatu otstarvet paigalduse, hoolduse ja klienditeenindusega seotud tööde 
teostamisel. Soovitame enne igasugust sekkumist seadme töösse konsulteerida paigaldusettevõttega. 
 
Siinses kasutusjuhendis käsitletakse soojustagasti seeria „maxi flat“ erinevaid konstruktsioonivariante. Võimalikke 
lisaseadmeid kirjeldatakse ainult sellises ulatuses, nagu see on vastavaks toiminguks vajalik. Palun vaadake 
täiendavat teavet lisaseadmete kohta nende vastavatest kasutusjuhenditest. 
 
Kui teil on muid küsimusi, millele pole siinses dokumendis vastatud või millele pole piisavalt vastatud, palun 
pöörduge ettevõtte Paul Wärmerückgewinnung GmbH poole. Meil on hea meel teid aidata. 
 
1 Sissejuhatus 
 
1.1 Garantii ja vastutus 
 
1.1.1 Garantiiteave 
 

Toote „maxi flat“ puhul kasutatakse meie „Üldtingimuste“ parasjagu kehtivat versiooni. Garantii on kooskõlas 
tootja garantiitingimustega. Garantii kehtib ainult materjali asendamise kohta ja ei hõlma teenindust. Garantii 
kehtib ainult siis, kui on tõestatud, et hooldustöid on teinud kvalifitseeritud töötajad kooskõlas meie eeskirjadega. 
 
1.1.2 Garantiitingimused 

 
Meie soojustagastusega mehaaniliste ventilatsiooniseadmete garantiiaeg on kaks aastat alates tarnimisest meie 
tehasest. Garantiinõudeid võib esitada ainult garantiiajal ilmnenud materjalivigade ja/või konstruktsioonivigade 
kohta. Garantiinõude korral ei tohi seadet „maxi flat“ lahti monteerida ilma tootja kirjaliku loata. Varuosad on 
kaetud tootja garantiiga ainult siis, kui need on paigaldanud kvalifitseeritud paigaldaja. 
 
Garantii kaotab kehtivuse kohe, kui: 

• garantiiaeg on lõppenud; 
• seadet käitatakse ilma Pauli originaalfiltriteta; 
• on paigaldatud osi, mida tootja pole tarninud; 
• seadet on väärkasutatud; 
• vead on tingitud süsteemi väärast ühendamisest, väärkasutusest või määrdumisest; 
• seadet on omavoliliselt muudetud või modifitseeritud; 
• andmete kontroll-loend (vt lisa) ei ole õigesti täidetud ning kahjustuse esinemisel ei ole kontroll-loend 
kättesaadav. 
 
1.1.3 Vastavus 

CE-märgis näitab, et lõpptoode on valmistatud kooskõlas kohaldatavate standarditega. 
 
1.1.4 Vastutus 

Seade „maxi flat“ on välja töötatud ja toodetud kasutamiseks niinimetatud mugavusventilatsioonisüsteemides. 
Kõik muud kasutusviisid on "väärkasutus", mis võib põhjustada seadme „maxi flat“ kahjustusi ja kehavigastusi, 
mille eest tootja ei vastuta.  
 
 
  



 
Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjused on järgmised: 
• käesolevas juhendis toodud ohutus-, käitamis- ja hooldusjuhiste eiramine; 
• eeskirjadele mittevastav paigaldus; 
• selliste varuosade paigaldamine, mida tootja pole tarninud või ette kirjutanud; 
• vead on tingitud süsteemi väärast ühendamisest, väärkasutusest või määrdumisest; 
• garantiiaeg on lõppenud; 
• normaalne kulumine. 
 
 
1.2 Ohutus 
 

Palun järgige alati kõiki käesolevas kasutusjuhendis antud ohutusjuhiseid. Ohutusjuhiste, hoiatuste, märkuste jm 
asjakohaste juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või seadme „maxi flat“ kahjustusi. 
• Seadet „maxi flat“ võib paigaldada, ühendada, kasutusele võtta ja hooldada ainult volitatud paigaldaja, välja 
arvatud juhul, kui siinses kasutusjuhendis on kindlaks määratud teisiti. 
• Seade „maxi flat“ tuleb paigaldada kooskõlas kohalikes omavalitsustes, veevärkides, veepuhastusjaamades, 
elektrijaamades jms kohtades kehtivate asjakohaste ehitus-, ohutus- ja paigalduseeskirjade jm ametlike 
eeskirjade ning juhistega. 
• Järgige alati kõiki siinses kasutusjuhendis antud ohutusjuhiseid, hoiatusteateid, märkusi jm juhiseid. 
• Palun hoidke käesolevat kasutusjuhendit seadme „maxi flat“ terve kasutusaja jooksul seadme läheduses. 
• Järgige täpselt filtrite regulaarse väljavahetamise ning sissepuhke- ja väljatõmbeõhuklappide puhastamise 
juhiseid. 
• Siinses dokumendis esitatud spetsifikatsioone ei tohi muuta. 
• Seadme „maxi flat“ muutmine on keelatud. 
• Seadme regulaarse kontrollimise tagamiseks on soovitatav sõlmida hooldusleping. Seadme tarnija võib teile 
anda teie piirkonnas asuvate volitatud paigaldajate aadressid. 
 
1.2.1 Kasutatud sümbolid 

 
Kasutusjuhendis kasutatakse alljärgnevaid sümboleid: 
 

 Ettevaatust, eritähelepanu! 
 

Oht! - Kasutaja või paigaldaja kehavigastuse oht. 
 - Seadme kahjustuste esinemise oht. 
 - Juhiste eiramise korral esineb seadme talitlushäire oht. 

 
2 ÜLDISED HOOLDUSJUHISED 
 
2.1 Konstruktsiooni iseärasused. 

 
Paneelidena kasutatakse 30 mm kahekordseid isoleeritud terasplaate. Välispaneelid on 0,8 mm paksused, need 
on värvitud halli värviga RAL 9002 (5 µm kruntvärv + 20 µm polüester) ning kaetud plastist kaitsekattega (tuleb 
eemaldada pärast paigaldust). Sisepaneel on 0,8 mm paksusest tsingitud terasest. Selline kombinatsioon 
võimaldab paneelide jätmist välistingimustesse ning moodustab jäiga konstruktsiooni. Soojusisolatsiooniks 
kasutatakse kihtide vahele paigaldatud vahtplaate, mis on isekustuvad (klass M1) ning vastavad Euroopa 
keskkonnastandarditele. 
Seade „maxi flat“ on üheosalise konstruktsiooniga. 
 
Õhutihedus 

Sisemine: klass 1 vastavalt standardile EN 13141-7. 
Välimine: klass 2 vastavalt standardile EN 13141-7. 
 
 
  



2.2 TAC-tehnoloogia ventilaatorid 

 
Seeria „maxi flat“ on varustatud TAC-tehnoloogial põhinevate tsentrifugaalventilaatoritega. TAC4 DG juhtseade 
on spetsiaalselt välja töötatud selle tehnoloogia kasutamiseks. Kontrollige, et toitepinge vastaks ventilaatorite 
tehnilistele nõuetele ning et ühendus oleks tehtud vastavalt lisatud juhtmeühenduse juhistele. 

 
Seadme käivitamine/seiskamine tuleb aktiveerida, kasutades sujuva seiskamise (softstop) 
funktsiooni K1/K2/K3-l, või RC/GRC/MODBUS-i kaudu, ning mitte toitevoolu väljalülitamise teel. 
 

Kontrollige alati järgmisi elektrivarustuse tehnilisi nõudeid. 

Toitepinge: 230 V vahelduvvool (210 V < V < 250 V). 
Toitevoolu sagedus: 50/60 Hz. 

 
Seadme maandamine on kohustuslik! 
 
 

Mootor on automaatselt kaitstud ülekoormuse eest. Seetõttu EI ole vaja paigaldada elektrilist ülekoormuskaitset. 
Vt üksikasjalikke juhtmeühenduse juhiseid osast 3.2. 
 
Isolatsiooniklass 

Ventilaatorid/seade: IP 44 
RC TAC4 REC: IP 20 
Nimitemperatuurid: –10 °C / +55 °C 
Vastavus: CE (mootorid on ka UL-heakskiiduga. 
 

Enne seadme käivitamist 

- Kas ventilaatoriratas pöörleb õigesti, ilma takistuseta? 
- Kontrollige, kas paigaldus ja ühendused on tehtud vastavalt kohaldatavatele Euroopa standarditele? 
- Kas on rakendatud ettevaatusabinõusid õnnetusjuhtumi vältimiseks? (Juhtmed, pöörlevad osad, 
turvameetmed.) 

 
Töötingimused 

Ventilaatori mootori töökeskkonna temperatuur ei tohi olla madalam kui –10 °C ega kõrgem kui 55 
°C. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks korrodeerivas ega plahvatusohtlikus keskkonnas. Rangelt 
soovitatav on seadet mitte seisata ega käivitada sagedamini kui iga 5 minuti tagant. 

 
2.3 Teave ÕHK/ÕHK tüüpi vastuvoolu soojusvaheti kohta 

 
Soojusvaheti kaitsmiseks puhastage seda ja vahetage filtrid välja regulaarselt. 
Kaitseks külmumise eest tarnitakse TAC4 DG juhtseade standardvarustusena koos sisseehitatud soojusvaheti 
külmumiskaitsesüsteemiga. Vajaduse korral on selle täiendamiseks lisavarustusena saadaval ka KWin 
eelsoojendi. 
Seadmed „maxi flat“ on ette nähtud mitte ületama soojusvahetil frontaalset õhuvoolu kiirust 2,2 m/s. 
 
2.4 Filtrid 

 
Seadmed „maxi flat“ tarnitakse koos G4 filtritega väljatõmbeõhu jaoks ja F7 filtritega sissepuhkeõhu jaoks. Filtrid 
kaitsevad soojusvahetit, aga need tagavad ka kvaliteetse sissehingatava õhu. 
 
2.5 Paigalduse andmeleht (vt lisa) 

 
Kui paigaldamine on lõpetatud ja seade töötab, soovitame tungivalt, et paigaldaja täidaks paigalduse andmelehe, 
mis hõlmab kõiki paigaldise hooldamiseks vajalikke andmeid. Palun hoidke selle andmelehe koopiat hoolikalt, 
sest see võib osutuda vajalikuks paljudel alljärgnevatel põhjustel: 

• tagab arusaadava teabeedastuse suhtlemisel tootjaga; 
• võimaldab saada asjakohast teavet parameetrite muutmise vajaduse korral; 
• see dokument võib olla oluline tegur garantiiprobleemide lahendamisel. 

 
 
  



 
3 PAIGALDUSJUHISED 
 
3.1 Seadme paigaldamine 

 
• Veenduge, et seade on paigaldatud horisontaalselt. 
• Jätke piisavalt ruumi seadmele ligipääsuks. Veenduge, et kõigile hooldatavatele komponentidele (ventilaatorid, 
juhtseadised ja filtrid) on võimalik juurde pääseda. 
• Eriti hoolikas tuleb olla seadme õhutiheduse tagamisel. Veenduge, et kanalisüsteem on samuti väga õhutihe, 
eelkõige sissepuhkeõhu ühendustes seadmega. 
 
3.2 Äravoolurenni ühendamine 

 
Seade „maxi flat“ tarnitakse koos kondensaadipumbaga (see on paigaldatud ja juhtmed on ühendatud meie 
tehases). Ühendage kondensaadi äravooluvoolik nõuetekohaselt. 
 

   
 
Kondensaadipump 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kondensaadi äravooluvoolik 

 
 
  



 
4 JUHTMEÜHENDUSE JUHISED 
 
4.1 Üldine teave 

 
4.1.1 Seadmete „maxi flat“ skeem 
 

 
 

Pilt: maxi flat 450 
 
1 Pealüliti ventilaatorite ja juhtseadmete toitega varustamiseks 
2 CB4 TAC4 DL kontuuri tsentraliseeritud juhtmestiku karp (juhtmeühendus on tehtud tehases) 
3 Sissepuhkeventilaator (maxi flat 450 parempoolne versioon) 
4 Väljatõmbeventilaator (maxi flat 450 parempoolne versioon) 
5 Õhk/õhk tüüpi soojusvaheti + möödavool 100% 
6 Kondensaaditorud 
7 Filtrid 
8 Juurdepääsupaneel 
 

Ainult paigaldaja poolt teostatavad elektriühendused on 1/2/3-s. 

 
4.1.2 Seadmes „maxi flat“ paiknevate temperatuuriandurite skeem 
 

 
    VÄLJA       SISSE 

 
Temperatuuriandurite identifitseerimise hõlbustamiseks kasutatakse 3 erinevat värvi juhtmeid: 

- T1: must juhe 
- T2: valge juhe 
- T3: sinine juhe 

  



 
4.2 Ventilaatorite ja juhtseadmete toitevooluga varustamine 

 
Kõik sisemised kaablid (ventilaatorid, juhtseadmed, andurid, …) on juba tehases ühendatud pealülitiga. Kõik 
toitejuhtmed varustavad pealülitit (lüliteid) vooluvõrgutoitega. 
 
Juhtmestiku spetsifikatsioonid 

Seadme tüüp Toitepinge (1) Maksimaalne 
voolutugevus (2) 

Kaitsetüüp (3) Kaitse suurusjärk 

maxi flat 450 1 x 230 V 2 x 1,5 A D – 10.000 – AC3 8 A 

maxi flat+KWin 1 x 230 V 2 x 1,5 A + 3,8 A D – 10.000 – AC3 8 A 

maxi flat 600 1 x 230 V 2 x 1,5 A D – 10.000 – AC3 8 A 

maxi flat 600+KWin 1 x 230 V 2 x 1,5 A + 5 A D – 10.000 – AC3 16 A 

maxi flat 1000 1 x 230 V 2 x 3,1 A D – 10.000 – AC3 8 A 

maxi flat 1000+KWin 1 x 230 V 2 x 3,1 A + 7,5 A D – 10.000 – AC3 16 A 

maxi flat 1600 1 x 230 V 2 x 4,6 A D – 10.000 – AC3 16 A 

maxi flat 1600+KWin 1 x 230 V 2 x 4,6 A + 8,7 A D – 10.000 – AC3 20 A 

maxi flat 2000 1 x 230 V 2 x 5,6 A D – 10.000 – AC3 16 A 

maxi flat 2000+KWin 1 x 230 V 2 x 5,6 A + 8,7 A D – 10.000 – AC3 20 A 

 
(1) Maandus on kohustuslik 
(2) Õhuvooluhulga vahemiku jaoks minimaalsest nominaalseni +20%. 
(3) D tüüpi „aeglase“ reaktsiooni kõverad – väljalülitusvõimsus 10,000 A – AC3 
 
 
  



 
5 TAC4 JUHTSÜSTEEM 

 
TAC4 juhtseade täidab alljärgnevaid funktsioone: 
 
- Ventilaatori õhuvoolu haldus (ventilaatori tööpunkti täpne teave) 
- Ajavahemike haldus 
- Automaatne möödavoolu juhtimine (vaba jahutus) 
- Soojusvaheti külmumiskaitse juhtimine 
 
TaC4 juhtimiskontuur on juba tehases ühendatud. 
 
TAC4 juhtseadmega „suhtlemiseks“ on 4 moodust: 
 

• RC TAC4 (LCD-kaugjuhtimispult) 
• GRC TAC4 (graafiline puutetundlik näidik, või juhtida kuni 247 seadet) 
• MODBUS RTU võrk (tavaliselt ühendamiseks BMS-iga) 
• MODBUS TCP/IP võrk veebiserveri tüüpi rakenduse jaoks, võimaldab ka GPRS-sidet 

 
TAC4 juhtseadmega võib kombineerida alljärgnevaid valikulisi lisaseadmeid: 
 

- RC TAC4: kaugjuhtimispult parameetrite seadistamiseks, kontrollimiseks ja visualiseerimiseks. 
Palun vaadake üksikasjalikku teavet TAC4 DL – RC TAC4 paigaldus- ja kasutusjuhendist. 
 
- GRC TAC4: graafiline puutetundlik kaugekraan parameetrite seadistamiseks, kontrollimiseks ja 
visualiseerimiseks. 
Palun vaadake üksikasjalikku teavet TAC4 DL – GRC TAC4 paigaldus- ja kasutusjuhendist. 
 
- SAT TAC4 BA/KW: 
2 välimise soojusvaheti (elektriline/vesi, soe ja/või külm) reguleerimine. 
Palun vaadake üksikasjalikku teavet SAT TAC4 BA/KW paigaldus- ja kasutusjuhendist. 
 
- SAT3 on 2 releega kontuur (2 SAT3 saab pistikuga ühendada) 

• Kui on ühendatud asendisse OR1/OR2: „Ventilaator sisse“ hoiatuse ja „Rõhu häire“ hoiatuse olek 
ja/või 
• Kui on ühendatud asendisse OR3/OR4: veespiraaltoru tsirkulatsioonipumba ja „möödavoolu“ olek. 
Palun vaadake üksikasjalikku teavet SAT3 paigaldus- ja kasutusjuhendist. 

 
- SAT TAC4 MODBUS: MODBUS RTU side. 
Palun vaadake üksikasjalikku teavet SAT TAC4 MODBUS-i paigaldus- ja kasutusjuhendist. 
 
- TCP/IP TAC4 MODULE: 
MODBUS TCP/IP side. 
Palun vaadake üksikasjalikku teavet TAC4 DL – TCP/IP paigaldus- ja kasutusjuhendist. 
 
- GPRS TAC4 MODULE: 
GPRS-side. Palun vaadake üksikasjalikku teavet TAC4 DL – GPRS-i paigaldus- ja kasutusjuhendist. 

 

Igat nimetatud side konfiguratsiooni on täielikult kirjeldatud eraldi paigaldusjuhendis. 
 
 
  



6 HOOLDUS 

 
Enne juurdepääsupaneelide käsitsemist ja/või avamist tuleb voolutoide välja lülitada pealülitist, 
mis asub esipaneelil. Kui on paigaldatud valikulised lisaseadmed KWin ja/või KWout, siis 
lülitage välja nende vastavad pealülitid. 

 
Seadme nõuetekohase talitluse ja pika kasutusea tagamiseks on oluline seadme regulaarne hooldus. Hoolduse 
sagedus sõltub kasutamisest ja tegelikest keskkonnatingimustest, kuid üldjuhul soovitatakse teha alljärgnevaid 
kontrolle. 
 
6.1 Iga 3 kuu järel 

 
1. Kontrollige, kas juhtseadmel pole näidatud häireid. Häire korral vaadake teavet juhtseadme kasutusjuhendist. 
2. Kontrollige filtri ummistumist. Juhtseade võimaldab seadistada eelnevalt määratletud „filtri ummistumise“ 
läviväärtuse (vt paigaldusjuhendist). Vajadusel vahetage filtrid välja. Liigselt ummistunud filtrid võivad tekitada 
alljärgnevaid probleeme: 

• ebapiisav ventilatsioon; 
• liiga suur ventilaatori pöörlemiskiirus, mis tekitab liigset müra; 
• liiga suur energiatarbimine (energiatarbimine hakkab suurenema eksponentsiaalselt rõhulanguse suhtes 
konstantsele õhuvoolule); 
• kahjustunud filter võimaldab filtreerimata õhu sisenemist soojusvahetisse (ummistumise oht) ja ventileeritud 
ruumi. 

 
Asendusfiltrite loend 

Seadme tüüp Väljatõmbeõhu filter Sissepuhkeõhu filter 

maxi flat 450 1 x G4 (245 x 295 x 50) 1 × G4 või 1 × F7 igaüks (245 × 295 × 50) 

maxi flat 600 1 x G4 (390 x 255 x 50) 1 × G4 või 1 × F7 igaüks (390 x 255 x 50) 

maxi flat 1000 1 x G4 (465 x 337 x 50) 1 × G4 või 1 × F7 igaüks (465 x 337 x 50) 

maxi flat 1600 1 x G4 (965 x 337 x 50) 1 × G4 või 1 × F7 igaüks (965 x 337 x 50) 

maxi flat 2000 1 x G4 (1250 x 337 x 50) 1 × G4 või 1 × F7 igaüks (1250 x 337 x 50) 

 
3. Seadme sisemuse kontrollimine ja puhastamine: 
• Eemaldage tolmuimejaga igasugune seadmesse kogunenud tolm. 
• Kontrollige soojusvahetit ja vajadusel puhastage seda tolmuimejaga ettevaatlikult. Kasutage harjaga lisatarvikut, 
et kaitsta ribisid. 
• Puhastage äravoolurenni ning eemaldage sellelt võimalikud kondensaadijäljed ja sinna kogunenud kondensaat. 
 
6.2 Iga 12 kuu järel 

 
1. Kontrollige, kas juhtseadmel pole näidatud häireid. Häire korral vaadake teavet paigaldusjuhendist. 
 
2. Kontrollige filtri ummistumist. Juhtseade võimaldab seadistada eelnevalt määratletud „filtri ummistumise“ 
läviväärtuse (vt paigaldusjuhendist). Vajadusel vahetage filtrid välja. Liigselt ummistunud filtrid võivad tekitada 
alljärgnevaid probleeme: 
• ebapiisav ventilatsioon; 
• liiga suur ventilaatori pöörlemiskiirus, mis tekitab liigset müra; 
• liiga suur energiatarbimine (energiatarbimine hakkab suurenema eksponentsiaalselt rõhulanguse suhtes 
konstantsele õhuvoolule); 
• kahjustunud filter võimaldab filtreerimata õhu sisenemist soojusvahetisse (ummistumise oht) ja ventileeritud 
ruumi. 
Vt eespool olevat asendusfiltrite loendit. 
 
3. Seadme sisemuse kontrollimine ja puhastamine: 
• Eemaldage tolmuimejaga igasugune seadmesse kogunenud tolm. 
 
 
  



 
• Eemaldage tolmuimejaga igasugune seadmesse kogunenud tolm. 
• Kontrollige soojusvahetit ja vajadusel puhastage seda tolmuimejaga ettevaatlikult. Kasutage harjaga lisatarvikut, 
et kaitsta ribisid. 
• Eemaldage äravoolurennilt võimalikud kondensaadijäljed ja sinna kogunenud kondensaat. 
• Puhastage äravoolurenn. 
• Puhastage möödavoolu sisemust. Möödavoolu sisemusse pääsemiseks on see vaja jõuga avada. Selleks 
toimige alljärgnevalt: paigaldage CB4 TAC4 DG trükkplaadil asuvate klemmide IN4 ja +12V vahele ühenduslook. 
Nüüd on möödavool avatud, olenemata temperatuuritingimustest. 
• Ärge unustage eemaldada klemmide IN4 ja +12V vahel asuvat ühenduslooka kohe, kui möödavool on 
puhastatud. 
 
4. Ventilaatori hooldus. 
Kontrollige uuesti, kas toitevool on välja lülitatud ja ventilaatorid ei tööta. 
Kontrollige ventilaatori puhtust. Vajadusel puhastage. Olge puhastamise ajal ettevaatlik, et vältida ventilaatori 
ratta tasakaalu muutmist (ärge eemaldage tasakaalustusklambreid). Vajadusel monteerige ventilaatorid lahti. 
 
5. Kontrollige seadme õhutihedust. 
Eelkõige kontrollige, et külgmised juurdepääsupaneelid oleksid korralikult suletud ning õhutihedust suurendavad 
tihendid oleksid heas seisukorras. Vajadusel vahetage need välja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. august 2013 

Kuigi me oleme koostanud käesoleva dokumendi hoolikalt, võib selles esineda kogemata tekkinud vigu või informatsiooni puudumist, mille eest 

meie ei vastuta. 
 



 
Lisa 1. TAC4 DG: TÄIUSTATUD HÄÄLESTUS 
 

Täiustatud häälestust kasutatakse teatud erifunktsioonide võimaldamiseks või standardsete seadistuste 
muutmiseks. Allpool oleva tabeli järjekord vastab järjestusele RC-s. 
 
Kui TAC4 DG + RC reguleerimine: 

Täiustatud häälestuse käivitamiseks vajutage samaaegselt SETUP ja ENTER seni, kuni ekraanile ilmub 
„ADVANCED SETUP“ (TÄIUSTATUD HÄÄLESTUS). Tehke valik, kasutades nuppe ↑ ↓, seejärel vajutage 
ENTER, et kinnitada. Arvud sisestatakse numbri kaupa. 
 
Kui TAC4 DG + GRC reguleerimine: 

Valige „Advanced Setup“ (Täiustatud häälestus) GRC menüüs. ETTEVAATUST! Mõnda parameetrit peetakse 
„täiustatud“ parameetriks RC arvus GRC standardse konfiguratsioonina. Sellisel juhul mainitakse allpool olevas 
tabelis „Vt häälestust“ ning vaadake konfiguratsiooni MI TAC4 DG + GRC paigaldusjuhendist. Lisas 1 on näidatud 
kõik täiustatud häälestuse ekraanid koos viitenumbriga. Allpool olev tabel viitab nendele numbritele. 
 
Kui TAC4 DG + MODBUS reguleerimine: 

Iga täiustatud häälestuse funktsiooni puhul on tabelis näidatud registri number. Vaadake täpsemat teavet „TAC4 
DG + MODBUS paigaldusjuhendist“. 

 



 
Funktsioon Kirjeldus TAC4 DG + RC TAC4 DG + GRC TAC4 DG + MODBUS 

Registri nr 

Etapp Ekraanil olev tekst   

Kõigi töörežiimide puhul (CA, LS, CPs) 

Salasõna Kui salasõnaga juurdepääs on lubatud, siis sisestage siin 
pääsukood, et siseneda täiustatud häälestuse konfiguratsiooni. 

1/2 ENTER ACCES 
CODE 0000  

Nõutakse juurdepääsu saamiseks 
täiustatud häälestuse ekraanidele. 

40547 

Modbusi konfiguratsioon Kas siseneda MODBUS-side konfiguratsiooni režiimi? 3/4 MODBUS 
CONFIG? Y 

/ / 

Modbusi konfiguratsioon Kui jah, siis sisestage TAC4 seadme Modbusi aadress. 4.1 ADRESS : 
001 

Kuvatakse iga ekraani 
parempoolses ülanurgas 

40543 

Modbusi konfiguratsioon Valige „Baud rate“ (boodikiirus): 1200–4800–9600–19200 boodi 4.2 BAUD RATE 
9600 

/ / 

Modbusi konfiguratsioon Valige „Parity“ (paarsus): N (mitte ükski) – E (paaris) – O 
(paaritu) 

4.3 PARITY : 
N 

/ / 

RC võtab tagasi häälestuse 
juhtimise (pärast Modbusi) 

Kui häälestus ja juhtimise funktsioonid tehti Modbus-side kaudu, 
on siin võimalus lülitada juhtimine RC-le. 

4.4 CONTROL 
BY RC ? Y 

Ekraan 8 
(Set RC Master) 

40200 

Kui LS on töörežiim 

Ventilaatorite seiskamine 
teatud 0–10 V signaali pinge 
väärtuste korral 

Kas seisata ventilaatorid, kui tegelik 0–10 V signaali väärtus < 
Vlow (alumine pinge väärtus)? 

5/6 STOP FAN IF 
V<Vlow? N 

Vt häälestuse ekraane 
MI TAC4 DG + GRC reguleerimine 

40501 

Ventilaatorite seiskamine 
teatud 0–10 V signaali pinge 
väärtuste korral 

Sisestage Vlow (alumine pinge) väärtus, et seisata ventilaatorid, 
kui tegelik 0–10 V signaali väärtus < Vlow). 

6.1 Vlow : 
00,0 V 
 

Vt häälestuse ekraane 
MI TAC4 DG + GRC reguleerimine 

40502 

Ventilaatorite seiskamine 
teatud 0–10 V signaali pinge 
väärtuste korral 

Kas seisata ventilaatorid, kui tegelik 0–10 V signaali väärtus > 
Vsup (ülemine pinge väärtus)? 

7/8 V>Vhigh? 
N 

Vt häälestuse ekraane 
MI TAC4 DG + GRC reguleerimine 

40503 

Ventilaatorite seiskamine 
teatud 0–10 V signaali pinge 
väärtuste korral 

Sisestage Vsup (ülemine pinge väärtus) väärtus, et seisata 
ventilaatorid, kui tegelik 0–10 V signaali väärtus > Vsup. 

8.1 Vhigh : 
10,0 V 

Vt häälestuse ekraane 
MI TAC4 DG + GRC reguleerimine 

40504 

Sissepuhke ja heitõhuvoolud 
on üksteisest sõltumatud nin 
ühendatud 2 erineva 0–10 V 
signaaliga 

Võimalus juhtida eraldi heit- ja sissepuhkeõhuvoolusid. 
Sissepuhkeõhu vooluhulk K2-ga ühendatud 0–10 V signaali 
kaudu ja heitõhu vooluhulk K3-ga ühendatud teise 0–10 V 
signaali kaudu. Ühendatud õhuvooluhulga/signaali väärtus peab 
olema sama. 

9 0–10V 
On K3? N 

Vt häälestuse ekraane 
MI TAC4 DG + GRC reguleerimine 

40505 

Kui CPs töörežiim 

Algoritmi reaktsioonikiiruse 
muutmine 

CPs algoritmi reaktsioonikiiruse konfigureerimine. 10 on 
vaikeväärtus ning see on suurim reaktsioonikiirus. Iga samm –1 
vastab reaktsiooniaja kahekordistamisele (10 = T, 9 = 2 × T, 8 = 
4 × T, …). Vaikeväärtus määratakse enamiku kanalitega 
rakenduste puhul, ainult erirakendused (konstantne rõhk ruumis) 
nõuavad selle parameetri muutmist. 

10 SPEED CPs? 10 Ekraan 1 
(CPs Speed (CPs kiirus)) 

40506 

Algoritmi reaktsiooni loogika 
muutmine 

CPs režiimi talitluse loogika konfigureerimine: 
• Negative logic (Negatiivne loogika): 
- õhuvooluhulk väheneb, kui signaal K2-l > määratud väärtus 
- õhuvooluhulk suureneb, kui signaal K2-l < määratud väärtus 
• Positive logic (Positiivne loogika): 
- õhuvooluhulk suureneb, kui signaal K2-l > määratud väärtus 
- õhuvooluhulk väheneb, kui signaal K2-l < määratud väärtus 

11 LOGIC? NEGATIVE Ekraan 1 
(CPs Logic (CPs loogika)) 

40507 

Kui CA või LS on töörežiim 

Ventilaatorite seiskamine rõhu 
häire korral 

Võimalus seisata ventilaatorid rõhu häire korral (pärast häire 
tühistamist vajutage RESET, et taaskäivitada ventilaatorid). 

12/13 PRESSURE ALARM 
STOP FAN? N 

Ekraan 2 
(Stop fans if alarm Pa? (Kas 
seisata ventilaatorid rõhu häire 
korral?)) 

40500 



Kõigi töörežiimide (CA, LS, CPs) puhul 

Käivituse pöördemomendi 
muutmine 

Võimalus muuta ventilaatori käivituse pöördemomenti (2% 
vaikimisi). 

14/15 START TORQUE? 
02% 

Ekraan 1 
(Start torque (Käivituse 
pöördemoment)) 

40508 

Sujuva seiskamise funktsiooni 
blokeerimine (juhtseadme 
kaudu) 

Blokeerige võimalus ventilaatorite seiskamiseks, kasutades RC-
d (kaugjuhtimist) K1/K2/K3 kontuuri TAC4 DG kaudu. See 
omadus vastab sujuva seiskamise funktsiooni blokeerimisele: 
- Kui RC master: klahv OFF (VÄLJA) on blokeeritud. 
- Kui TAC4 DG master: 
  - CA režiim: kui ükski sisend ei ole ühendatud K1/k2/K3-ga, siis 
on K1 õhuvool aktiveeritud. 
  - LS või CP režiim: kui K1 sisend ei ole ühendatud +12V-ga, 
hakkab juhtimine toimima nii, nagu siis, kui K1 ühendati +12V-
ga. Selle teostamiseks valige N (O on vaikeväärtus). 
 

16/17 FANS OFF 
Y 

Ekraan 1 
(Softstop allowed? (Kas lubada 
sujuvat seiskamist?)) 

40509 

 
 
  



 
Võimenduse funktsioon Kas konfigureerida sissepuhke-/heitõhu vooluhulka võimenduse 

funktsiooni aktiveerimisel? 
18 BOOST 

CONFIG ? N 
/ / 

Võimenduse funktsioon Kas sisestada sissepuhkeõhu vooluhulk võimenduse funktsiooni 
aktiveerimisel? 

18.1 SUPPLY ? 
xxx m3h 

Ekraan 1 
(Boost: supply (Võimendus : 
sissepuhe)) 

40548 

Võimenduse funktsioon Kas sisestada heitõhu vooluhulk võimenduse funktsiooni 
aktiveerimisel? 

18.2 EXHAUST ? 
xxx m3h 

Ekraan 1 
(Boost: exhaust (Võimendus : 
väljatõmme)) 

40549 

Tulekahjuhäire Kas konfigureerida tulekahjuhäire töörežiim? 19 FIRE AL 
CONFIG? N 

/ / 

Tulekahjuhäire Valige, kuidas tulekahjuhäire aktiveeritakse: sisend IN3 on N.O 
või N.C (normaalselt avatud või normaalselt suletud) 
NO: häire aktiveeritakse juhul, kui in3 kontakt on suletud 
NC: häire aktiveeritakse siis, kui in3 kontakt on avatud 

19.1 CONTACT 
IN3 ? N.O 

Ekraan 2 
(IN3 contact (IN3 kontakt)) 

40510 

Tulekahjuhäire Sisestage sissepuhkeõhu vooluhulk, kui tulekahjuhäire 
aktiveeritakse. 

19.2 SUPPLY? 
0000 m3h 

Ekraan 2 
(Supply (Sissepuhe)) 

40511 

Tulekahjuhäire Sisestage heitõhu vooluhulk, kui tulekahjuhäire aktiveeritakse. 19.3 EXTHAUST? 
0000 m3h 

Ekraan 2 
(Exhaust (Väljatõmme)) 

40512 

Möödavoolu juhtimine Võimalus muuta T° sättepunkte, et juhtida möödavoolu 
avamist/sulgemist. 
• Möödavoolu avamine siis, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud: 
- Väliskeskkonna T° (S1) < siseruumi T° (S2). 
- Väliskeskkonna T° (S1) > T1. 
- Siseruumi T° (S2) > T2. 
• Möödavoolu sulgemine siis, kui üks järgmistest tingimustest on 
täidetud: 

- Väliskeskkonna T° (S1) > siseruumi T° (S2). 

- Väliskeskkonna T° (S1) < T1 – 1 °C. 
- Siseruumi T° (S2) < T2 – 2 °C. 

20/21/22 BYPASS T VALUES : 
T1: 15° 
T2: 22° 

Ekraan 3 
(T1 and T2 (T1 ja T2)) 

40513 
40514 

Möödavoolu juhtimine Sisestage sissepuhke- ja heitõhu vooluhulgad, kui möödavool 
on avatakse. Kui valite Y, siis on õhuvoolud sõltumatud 
õhuvooludest, kui möödavool on suletud (suletud möödavoolu 
õhuvoolud on töörežiimi, K1, K2, K3 oleku või Modbusi käskude 
funktsioon). 

23/24 SET m3h IF 
BYPASS OPEN? N 

Ekraan 3 
(set m3/h if the bypass is open? 
Kas seadistada m3/h, kui 
möödavool on avatud?)) 

40515 

Möödavoolu juhtimine Sisestage sissepuhkeõhu vooluhulk, kui möödavool on avatud. 24.1 SUPPLY 0000 m3h Ekraan 3 
(Supply (Sissepuhe)) 

40516 

Möödavoolu juhtimine Sisestage heitõhu vooluhulk, kui möödavool on avatud. 24.2 EXHAUST 0000 m3h Ekraan 3 
(Exhaust (Väljatõmme)) 

40517 

Külmumiskaitse Kui KWin lisaseadet ei ole paigaldatud: 
Võimalus aktiveerida (Y) või blokeerida (N) soojusvaheti 
külmumiskaitse funktsioon sissepuhkeõhu vooluhulga 
vähendamise teel. 

25 AF? Y Ekraan 6 
(AF protection active? (Kas 
külmumiskaitse aktiveerida?)) 

40519 

Külmumiskaitse Võimalus muuta külmumiskaitse funktsiooni parameetreid.  25.1 CONFIG AF? N / / 

Külmumiskaitse Sisestage alumine T° väärtus külmumiskaitse funktsiooni jaoks. 25.1.1 T° LOW AF: 0°C Ekraan 5 
(T° Low AF (Külmumiskaitse 
funktsiooni alumine temperatuur)) 

40520 

Külmumiskaitse Sisestage ülemine T° väärtus külmumiskaitse funktsiooni jaoks. 25.1.2 T° HIGH AF: 3°C Ekraan 5 
(T° High AF (Külmumiskaitse 
funktsiooni ülemine temperatuur)) 

40521 

Külmumiskaitse Võimalus seisata ventilaatorid, kui sissepuhkeõhu T° < LOW 
(alumine). 

25.1.3 AF STOP FAN?Y Ekraan 5 40522 



(Stop supply if T° < T° LOW? (Kas 
seisata sissepuhe, kui T° < T° 
LOW (alumine)?)) 

KWin Kui on paigaldatud KWin eelsoojenduse spiraaltoru (valikuline 
lisaseade): 
Sisestage T° sättepunkt külmumiskaitse protsessi käivitamiseks. 

26 KWin T° 
AF/+1,0° 

Ekraan 4 
(Setpoint KWin (Sättepunkt KWin)) 

40518 

KWin/KWout Kui on paigaldatud KWin või KWout valikuline lisaseade, saab 
muuta PID parameetreid. 
ETTEVAATUST! Need muudatused võivad põhjustada 
eluohtliku olukorra ning seetõttu peaksid neid tegema ainult 
vastava kvalifikatsiooniga töötajad. 

27 CONFIG 
PID KW ? N 

/ / 

 
 
  



 
KWin KWin: võimalus muuta PID parameetrit (PB) 27.1 KWin PID 

PB= 006 
Ekraan 4 
(Select PID KWin (Valige PID 
KWin)) 

40523 

KWin KWin: võimalus muuta PID parameetrit (Tr) 27.2 KWin PID 
Ti=030 

Ekraan 4 
(Select PID KWin (Valige PID 
KWin)) 

40524 

KWin KWin: võimalus muuta PID parameetrit (Td) 27.3 KWin PID 
Td=011 

Ekraan 4 
(Select PID KWin (Valige PID 
KWin)) 

40525 

KWout KWout: võimalus muuta PID parameetrit (PB) 27.4 KWout PID 
PB=005 
 

Ekraan 7 
(Select PID KWout (Valige PID 
KWout)) 

40527 

KWout KWout: võimalus muuta PID parameetrit (Tr) 27.5 KWout PID 
Ti=030 

Ekraan 7 
(Select PID KWout (Valige PID 
KWout)) 

40528 

KWout KWout: võimalus muuta PID parameetrit (Td) 27.6 KWout PID 
Td=011 

Ekraan 7 
(Select PID KWout (Valige PID 
KWout)) 

40529 

NV Kui NV valikuline lisaseade on paigaldatud: 
Võimalus muuta järelsoojenduse algoritmi (3 suunaga klapi 
reguleerimine) reaktsioonikiiruse konfiguratsiooni. Vaikeväärtus 
on „5“ keskmise kiirusega reaktsiooniaja jaoks. 
Iga samm –1 vastab reaktsiooniaja kahekordistamisele („5“ = T, 
„4“ = 2 × T, „3“ = 4 × T, „2“ = 8 × T, …). 
Iga samm +1 vastab reaktsiooniaja vähendamisele poole võrra  
(„5“ = T, „6“ = T/2, „7“ = T/4, „8“ = T/8, …). 
Soovitame teil seda väärtust muuta ainult siis, kui teie 
rakenduses esineb temperatuuri stabiilsuse probleeme.  

28 NV/BA 
SPEED 05 

Ekraan 6 
(NV speed (NV kiirus)) 

40526 

SAT BA Võimalus muuta nende soojusvahetite reguleerimise 
parameetreid, mida reguleeritakse SAT TAC4 BA/KW-ga 
(valikuline lisaseade). 

29 SAT BA ? 
NO 

/ / 

SAT BA Valige spiraaltoru tüüp (tüübid), mida reguleeritakse SAT TAC4 
BA/KW: BA+, BA-, BA+/-, BA+/BA-, KW või BA-/KW. 

29.1 TYPE BA ? 
KW/BA- 

Ekraan 6 või 7 
(SAT BA?) 

40550 

SAT BA Kui paigaldatud on BA+ valikuline lisaseade ja seda 
reguleeritakse SAT TAC4 BA/KW-ga: 
Võimalik muuta järelsoojenduse algoritmi (3-suunalise klapi 
reguleerimine) reaktsioonikiiruse konfiguratsiooni. Vaikeväärtus 
on „5“ keskmise kiirusega reaktsiooniaja jaoks. 
Iga aste –1 vastab reaktsiooniaja kahekordistamisele („5“ = T, 
„4“ = 2 × T, „3“ = 4 × T, „2“ = 8 × T, …). 
Iga samm +1 vastab reaktsiooniaja vähendamisele poole võrra  
(„5“ = T, „6“ = T/2, „7“ = T/4, „8“ = T/8, …). 
Soovitame teil seda väärtust muuta ainult siis, kui teie 
rakenduses esineb temperatuuri stabiilsuse probleeme.  

29.1.1 NV/BA 
SPEED 05 

Ekraan 6 
(BA+ speed (BA+ kiirus)) 

40526 

SAT BA Kui on paigaldatud BA- valikuline lisaseade ja reguleeritud SAT 
TAC4 BA/KW kaudu: 
Võimalik muuta järelsoojenduse algoritmi (3-suunalise klapi 
reguleerimine) reaktsioonikiiruse konfiguratsiooni. Vaikeväärtus 
on „5“ keskmise kiirusega reaktsiooniaja jaoks. Vaikeväärtus on 
„5“ keskmise kiirusega reaktsiooniaja jaoks. 
Iga samm –1 vastab reaktsiooniaja kahekordistamisele („5“ = T, 
„4“ = 2 × T, „3“ = 4 × T, „2“ = 8 × T, …). 
Iga samm +1 vastab reaktsiooniaja vähendamisele poole võrra  
(„5“ = T, „6“ = T/2, „7“ = T/4, „8“ = T/8, …). 

29.1.2 BA- 
SPEED 05 

Ekraan 6 
(BA- speed (BA- kiirus)) 

40551 



Soovitame teil seda väärtust muuta ainult siis, kui teie 
rakenduses esineb temperatuuri stabiilsuse probleeme.  

0–10 V väljundsignaal 0–10 V OUT1 väljundi ühenduse kaudu edastatud 
informatsiooni valimine: õhuvool või rõhk ühel ventilaatoril 
(vaikeväärtus on õhuvool ventilaatoril F1). 

30 Out 1 
Pa F1 

Ekraan 1 
(OUT1 (0-10 V)) 

40530 

0–10 V väljundsignaal 0–10 V OUT2 väljundi ühenduse kaudu edastatud 
informatsiooni valimine: õhuvool või rõhk ühel ventilaatoril 
(vaikeväärtus on õhuvool ventilaatoril F1). 

31 Out 2 
Pa F1 

Ekraan 1 
(OUT2 (0-10V)) 

40531 

Järelventilatsioon Järelventilatsiooni funktsiooni aktiveerimine (võimaldab 
ventilaatoritel töötada teatud ajavahemiku jooksul pärast sujuva 
seiskamise aktiveerimist). 
Ettevaatust! Kui eelsoojenduse KWin ja/või järelsoojenduse 
KWout ja/või SAT BA/KW on paigaldatud, aktiveeritakse 
järelventilatsiooni funktsioon automaatselt. Sellisel juhul ei saa 
seda seadistada olekusse „NO“ (EI). 

32 POST VENT? N Ekraan 6 
(Post-vent. ? (Kas järelvent.?)) 

40532 

Järelventilatsioon Sisestage järelventilatsiooni aeg (sekundites). 
Ettevaatust! Kui on elektriline eel- või järelküte 
(KWin/KWout/KWext), peab aeg olema vähemalt 90 sekundit. 

32.1 TIME PV 0090 sec Ekraan 6 
(Delay (Viivitus)) 

40533 

 
 
  



 
Käitusaeg Võimalik aktiveerida ventilaatori käitusaja loendurit. Selle 

otstarbeks on hoolduse häire edastamine ja/või ventilaatorite 
seiskamine pärast teatud käitusaja möödumist.  

33 FAN RUN TIME? N Aktiveeritud, kui üks käitusaja 
funktsioonidest on aktiveeritud. 
(Vt allpool / ekraan 2) 

40534 

Käitusaeg Käitusaja loenduri lähtestamine väärtusele 0. 33.1 TIME RESET ? N Ekraan 2 
(time reset ? (Kas lähtestada 
aeg?)) 

40532 

Käitusaeg Käitusaja kuva aktiveerimine. 33.2 DISPLAY TIME? N Ekraan 2 
(Display time ? (Kas kuvada aeg 
?)) 

40535 

Käitusaeg Kas aktiveerida hoolduse häire pärast teatud käitusaja 
möödumist? 

33.3 SERVICE ALARM? N Ekraan 2 
(Service alarm ? (Kas hoolduse 
häire?)) 

40536 

Käitusaeg Käitusaja piirväärtuse (tundides) sisestamine, et genereerida 
hoolduse häire. 

33.3.1 TIME ? 000000 h Ekraan 2 
(xxxxh) 

40537 
40538 

Käitusaeg Kas aktiveerida „ventilaatori seiskamise“ häire pärast teatud 
käitusaja möödumist? 

33.4 STOP FAN? N Ekraan 2 
(stop fan ? (Kas seisata 
ventilaator?)) 

40539 

Käitusaeg Käitusaja piirväärtuse (tundides) sisestamine, et genereerida 
„ventilaatori seiskamise“ häire. Ventilaatorid seiskuvad pärast 
nimetatud aja piirväärtuse möödumist.  

33.4.1 TIME ? 000000 h Ekraan 2 
(xxxxh) 

40540 
40541 

Käitusaeg Võimalik kuvada häireid ainult graafilisel ekraanil. Kui ükski häire 
ei ole aktiveeritud, siis kuvatakse „Vent OK“ (Ventilatsioon on 
korras). 

34 DISPLAY ALARM 
ONLY? N 

/ 40542 

Pääsukood Võimalik aktiveerida pääsukoodi, et võimaldada juurdepääsu 
häälestusele ja täiustatud häälestusele. 

35 ACCESS 
CODE? N 

Ekraan 8 
(Access code ? (Pääsukood?)) 

40546 

Pääsukood Pääsukoodi sisestamine, et teostada häälestust ja täiustatud 
häälestust (4 numbrit). 

35.1 CODE 0000 Ekraan 8 
Võimalik konfigureerida 3 erinevat 
pääsukoodi taset: 
- Access to control level only 
(Juurdepääs ainult 
juhtimistasemele) 
- Access to control and setup only 
(Juurdepääs ainult juhtimis- ja 
häälestustasemele) 
- Full Access (Täielik juurdepääs) 

40547 

Täielik lähtestamine Võimalik kasutada üldist tehase lähtestust. Sellisel juhul kõik 
tehaseseadistused taastatakse. 

36 FACTORY 
RESET? N 

 40251 

 Täiustatud häälestuse lõpp. 37 END SETUP   

 



Lisa 2. Täiustatud häälestuse ekraanid GRC-l 
 
  Ekraan 1          Ekraan 2    Ekraan 3 

 
 
Ekraan 4            Ekraan 5    Ekraan 6 

 
 
  



 Ekraan 7           Ekraan 8 

 
 
 
  



 
Lisa 3. Paigalduse andmeleht (täidetakse pärast paigaldise käivitamist) 

 
Selleks, et hõlbustada edasisi vahelesekkumisi skeemi, palun sisestage kõik tehtud eriseadistused. Enne meiega ühenduse 
võtmist otsige välja käesolev dokument. Ilma selle dokumendita ei ole meil võimalik teid aidata. 
 
Paigaldaja:       Paigaldamise kuupäev: __/__/__ 
 
 Nimi: ______________________________ 
 Ettevõte: ______________________________ 
 Aadress: ______________________________ 
 Telefon: ______________________________ 
 
KONFIGURATSIOONI PARAMEETRID 

1 Mudel „maxi flat“  

2 Töörežiim CA   LS   CPs   muud 

3 Kui CA režiim m3h K1 = 
m3h K2 = 
m3h K3 = 

4 Kui LS režiim Vmin = 
Vmax = 
m3h ≡ Vmin = 
m3h ≡ Vmax = 

5 Kui CPs režiim Määratud Pa =     V (või      Pa) 
% K3-l = 

6 % EXT/PUL % 

7 Rõhu häire (režiimid CA/LS ainult) Aktiveeritud ? jah/ei 
Kui jah: 
Automaatne/käsitsi häälestus 
Lähtestamine: 
Sissepuhkeõhk:        m3h 
                                 Pa 
Heitõhk::                  m3h 
                                 Pa 

 
Näidata siin kõik täiustatud häälestusse tehtud muudatused, kui neid on: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÄIDIKUL LOETAVAD VÄÄRTUSED, KUI MAXI flat on KASUTUSES 

1 Sissepuhkeõhuhulk m3/h 

2 Sissepuhke rõhk Pa 

3 Väljatõmbeõhuhulk m3/h 

4 Väljatõmbe rõhk Pa 

 
 
  



Kuupäev: 26/08/2013 
 
Kuulub muutmisele tehnilise arengu 
huvides. 

Tehnilised andmed 
Mehaanilise 

ventilatsiooni 
soojustagasti 
maxi flat 450 

 

Tooteseeria konstruktsioon (joon. maxi flat 450): Toote foto: 

  
1 Ventilaatorite ja juhtseadme toitelüliti 
2 CB4 TAC4 DG kontuuri tsentraalne juhtmekarp (juhtmed on tehases ühendatud) 
3 Sissepuhkeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon) 
4 Väljatõmbeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon) 
5 Õhk/õhk tüüpi soojusvaheti ja möödavool 
6 Läbiviiktihend kondensaadivoolikule 
7 Filter 
8 Juurdepääsuuks 

Seadme mõõtmed: 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Heitõhk            Sissepuhkeõhk 

                Vaade alt 
            Sissevõtuõhk           Väljatõmbeõhk 

 
        
 
 
 
 

Parempoolne seadme konstruktsioon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heitõhk              Sissepuhkeõhk 
                 Vaade alt 
             Sissevõtuõhk            Väljatõmbeõhk 
 
        
 
 
 
 

Vasakpoolne seadme konstruktsioon 

 
 
 
 
 

  



Tehnilised andmed 

Õhuvooluhulk 50–450 m3/h 

Mõõtmed (P × L × K) (1100 × 665 × 260) mm 

Kaal 111 kg (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

Kanaliühendus DN 200 

Elektriühendus Ventilaatorid ja juhtseadmed: 
1 × 230 V, 50/60 Hz; pealülitil (ühendatud eelnevalt tsentraalse juhtmekarbiga). 
Elektriline eelsoojendus, valikuline: 
1 × 230 V, 50/60 Hz; eraldi pealüliti (ühendatud eelnevalt pealülitiga). 

Sisendvõimsus 700 W (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

IP kood (vastavalt DIN 40050) IP 44 (ventilaatorid) 
IP 20 (RC TAC4 REC) 

Töökeskkonna 
temperatuurivahemik 

–20 °C (alumine väärtus, kui valikuline lisaseade KWin) kuni +50 °C 

Soojusvaheti Alumiiniumist vastuvoolu soojusvaheti, mereveekindel 

Ventilaatorid EC alalisvoolu radiaalventilaatorid 

Filter Filter G4 (sissevõtuõhk ja väljatõmbeõhk), valikuline F7 (sissevõtuõhk) 

Korpus Anodeeritud alumiiniumist valmistatud kompaktne korpus, heli- ja soojusisolatsiooniga värvitud 
teraspaneelid väljaspool (RAL9002) ning tsingitud teras seespool. 

Kondensaadi äravool Roostevabast terasest tilgarenn, kondensaadipump ja kondensaadivoolik Ø 6 mm (1/4") ID 

Suvine töörežiim Mootoriga suvine möödavool, temperatuuril põhinev juhtimine, soojusvaheti on 100% välja lülitatud. 

 

Talitluse andmed 

Õhuvooluhulk Soojusvaheti 
efektiivsus1) 

Sissepuhkeõhu 
temperatuur1) 

(pärast 
soojusvahetit) 

SFP Kasutusvõimsus2) Mürarõhutase2) 
(avatud väli 3 m 

kaugusel) 

m3/h % °C W/m3/h W dB(A) 

100 95,6 20,6 0,08 8 11,7 

200 93,4 19,9 0,21 42 22,6 

300 92,1 19,5 0,38 114 29,5 

400 90,7 19,0 0,73 330 36,4 
1) Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vooluhulga väärtused temperatuuril tAu = –10 °C, suhtelisel õhuniiskusel φAu = 90% ning temperatuuril tAb = 22 °C, 
suhtelisel õhuniiskusel φAb = 50%. 
2) Välisrõhul 100 Pa. 

TAC4 juhtsüsteem 

• Ventilaatori õhuvoolu haldus (täpsed andmed ventilaatori tööpunkti kohta) 
• Ajavahemike haldus olenevalt juhtseadmetest 
• Signaliseerimine/informatsioon kõigi häirete puhul 
• Tulekahjuhäire haldus 
• Võimenduse funktsioon 
• Automaatne möödavoolu juhtimine (vaba jahutus) 
• Automaatselt avanevad ja sulguvad mootoriga käitatavad siibrid (valikuline) 
• Automaatne vastuvoolu külmumiskaitse 
•Välise järelsoojenduse/jahutuse siugtoru reguleerimine (valikuline) 
• Kõigi tööparameetrite näidik 
• Juhtimis- ja kuvasüsteemid VEEBILEHEKÜLGEDE kaudu (TCP/IP või GPRS moodulid) 
• Võrguseadmed MODBUS-, KNX- või BAcnet-side kaudu 

 

Valikulised juht- ja sideseadmed 

RC TAC4, LCD-ga kaugjuhtimispult 
Mõõtmed: 122 × 66 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6; max 1000 m; selle hangib klient. 

 

TCP/IP TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul TCP/IP-s 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 

 
GRCTAC4, puutetundliku ekraaniga graafiline kaugjuhtimispult 
- võib juhtida kuni 247 seadet 

 
Mõõtmed: 152 × 87 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6 koos RS-232-konnektoriga; 3 m 
 

GPRS TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul GPRS-is 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 
 

 
SAT TAC4 MODBUS-i 
MOODUL 
MODBUS RTU sidekontuur 
ühendamiseks pistikühenduse 
teel TAC4 reguleerimiskontuuri. 

 



Kuupäev: 26/08/2013 
 
Kuulub muutmisele tehnilise arengu 
huvides. 

Tehnilised andmed 
Mehaanilise 

ventilatsiooni 
soojustagasti 
maxi flat 600 

 

Tooteseeria konstruktsioon (joon. maxi flat 450): Toote foto: 

 

 

1 Ventilaatorite ja juhtseadme toitelüliti 
2 CB4 TAC4 DG kontuuri tsentraalne juhtmekarp (juhtmed on tehases ühendatud) 
3 Sissepuhkeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon „maxi flat 450“ puhul) 
4 Väljatõmbeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon „maxi flat 450“ puhul) 
5 Õhk/õhk tüüpi soojusvaheti ja möödavool 
6 Läbiviiktihend kondensaadivoolikule 
7 Filter 
8 Juurdepääsuuks 

Seadme mõõtmed: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Sissepuhkeõhk    Heitõhk 
    Vaade alt 

         Väljatõmbeõhk    Sissevõtuõhk 
 
        
 
 
 

Parempoolne seadme konstruktsioon 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sissepuhkeõhk    Heitõhk 
    Vaade alt 
        Väljatõmbeõhk    Sissevõtuõhk 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Vasakpoolne seadme konstruktsioon 

 

  



Tehnilised andmed 

Õhuvooluhulk 50–600 m3/h 

Mõõtmed (P × L × K) (1490 × 955 × 320) mm 

Kaal 138 kg (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

Kanaliühendus DN 250 

Elektriühendus Ventilaatorid ja juhtseadmed: 
1 × 230 V, 50/60 Hz; pealülitil (ühendatud eelnevalt tsentraalse juhtmekarbiga). 
Elektriline eelsoojendus, valikuline: 
1 × 230 V, 50/60 Hz; eraldi pealüliti (ühendatud eelnevalt pealülitiga). 

Sisendvõimsus 700 W (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

IP kood (vastavalt DIN 40050) IP 44 (ventilaatorid) 
IP 20 (RC TAC4 REC) 

Töökeskkonna 
temperatuurivahemik 

–20 °C (alumine väärtus, kui valikuline lisaseade KWin) kuni +50 °C 

Soojusvaheti Alumiiniumist vastuvoolu soojusvaheti, mereveekindel 

Ventilaatorid EC alalisvoolu radiaalventilaatorid 

Filter Filter G4 (sissevõtuõhk ja väljatõmbeõhk), valikuline F7 (sissevõtuõhk) 

Korpus Anodeeritud alumiiniumist valmistatud kompaktne korpus, heli- ja soojusisolatsiooniga värvitud 
teraspaneelid väljaspool (RAL9002) ning tsingitud teras seespool. 

Kondensaadi äravool Roostevabast terasest tilgarenn, kondensaadipump ja kondensaadivoolik Ø 6 mm (1/4") ID 

Suvine töörežiim Mootoriga suvine möödavool, temperatuuril põhinev juhtimine, soojusvaheti on 100% välja lülitatud. 

 

Talitluse andmed 

Õhuvooluhulk Soojusvaheti 
efektiivsus1) 

Sissepuhkeõhu 
temperatuur1) 

(pärast 
soojusvahetit) 

SFP Kasutusvõimsus2) Mürarõhutase2) 
(avatud väli 3 m 

kaugusel) 

m3/h % °C W/m3/h W dB(A) 

150 95,3 20,5 0,08 12 13,8 

300 93,1 19,8 0,20 60 25,3 

450 91,8 19,4 0,34 153 32,2 

600 90,8 19,1 0,52 310 37,2 
1) Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vooluhulga väärtused temperatuuril tAu = –10 °C, suhtelisel õhuniiskusel φAu = 90% ning temperatuuril tAb = 22 °C, 
suhtelisel õhuniiskusel φAb = 50%. 
2) Välisrõhul 100 Pa. 

TAC4 juhtsüsteem 

• Ventilaatori õhuvoolu haldus (täpsed andmed ventilaatori tööpunkti kohta) 
• Ajavahemike haldus olenevalt juhtseadmetest 
• Signaliseerimine/informatsioon kõigi häirete puhul 
• Tulekahjuhäire haldus 
• Võimenduse funktsioon 
• Automaatne möödavoolu juhtimine (vaba jahutus) 
• Automaatselt avanevad ja sulguvad mootoriga käitatavad siibrid (valikuline) 
• Automaatne vastuvoolu külmumiskaitse 
•Välise järelsoojenduse/jahutuse siugtoru reguleerimine (valikuline) 
• Kõigi tööparameetrite näidik 
• Juhtimis- ja kuvasüsteemid VEEBILEHEKÜLGEDE kaudu (TCP/IP või GPRS moodulid) 
• Võrguseadmed MODBUS-, KNX- või BAcnet-side kaudu 

 

Valikulised juht- ja sideseadmed 

RC TAC4, LCD-ga kaugjuhtimispult 

 
Mõõtmed: 122 × 66 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6; max 1000 m; selle hangib klient. 

TCP/IP TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul TCP/IP-s 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 
GRCTAC4, puutetundliku ekraaniga graafiline kaugjuhtimispult 
- võib juhtida kuni 247 seadet 

 
Mõõtmed: 152 × 87 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6 koos RS-232-konnektoriga; 3 m 
 

GPRS TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul GPRS-is 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 
SAT TAC4 MODBUS-i 
MOODUL  

MODBUS RTU sidekontuur 
ühendamiseks pistikühenduse 
teel TAC4 reguleerimiskontuuri. 

 



Kuupäev: 26/08/2013 
 
Kuulub muutmisele tehnilise arengu 
huvides. 

Tehnilised andmed 
Mehaanilise 

ventilatsiooni 
soojustagasti 
maxi flat 1000 

 

Tooteseeria konstruktsioon (joon. maxi flat 450): Toote foto: 

 

 

1 Ventilaatorite ja juhtseadme toitelüliti 
2 CB4 TAC4 DG kontuuri tsentraalne juhtmekarp (juhtmed on tehases ühendatud) 
3 Sissepuhkeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon „maxi flat 450“ puhul) 
4 Väljatõmbeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon „maxi flat 450“ puhul) 
5 Õhk/õhk tüüpi soojusvaheti ja möödavool 
6 Läbiviiktihend kondensaadivoolikule 
7 Filter 
8 Juurdepääsuuks 

 
Seadme mõõtmed: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Sissepuhkeõhk        Heitõhk 
         Vaade alt 
             Väljatõmbeõhk       Sissevõtuõhk 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Parempoolne seadme konstruktsioon 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Sissepuhkeõhk       Heitõhk 
    Vaade alt 
 
             Väljatõmbeõhk                        Sissevõtuõhk 
 
        
 
 
 

Vasakpoolne seadme konstruktsioon 

 
 



Tehnilised andmed 

Õhuvooluhulk 100–1000 m3/h 

Mõõtmed (P × L × K) (1550 × 1105 × 400) mm 

Kaal 172 kg (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

Kanaliühendus DN 250 

Elektriühendus Ventilaatorid ja juhtseadmed: 
1 × 230 V, 50/60 Hz; pealülitil (ühendatud eelnevalt tsentraalse juhtmekarbiga). 
Elektriline eelsoojendus, valikuline: 
1 × 230 V, 50/60 Hz; eraldi pealüliti (ühendatud eelnevalt pealülitiga). 

Sisendvõimsus 1500 W (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

IP kood (vastavalt DIN 40050) IP 44 (ventilaatorid) 
IP 20 (RC TAC4 REC) 

Töökeskkonna 
temperatuurivahemik 

–20 °C (alumine väärtus, kui valikuline lisaseade KWin) kuni +50 °C 

Soojusvaheti Alumiiniumist vastuvoolu soojusvaheti, mereveekindel 

Ventilaatorid EC alalisvoolu radiaalventilaatorid 

Filter Filter G4 (sissevõtuõhk ja väljatõmbeõhk), valikuline F7 (sissevõtuõhk) 

Korpus Anodeeritud alumiiniumist valmistatud kompaktne korpus, heli- ja soojusisolatsiooniga värvitud 
teraspaneelid väljaspool (RAL9002) ning tsingitud teras seespool. 

Kondensaadi äravool Roostevabast terasest tilgarenn, kondensaadipump ja kondensaadivoolik Ø 6 mm (1/4") ID 

Suvine töörežiim Mootoriga suvine möödavool, temperatuuril põhinev juhtimine, soojusvaheti on 100% välja lülitatud. 

 

Talitluse andmed 

Õhuvooluhulk Soojusvaheti 
efektiivsus1) 

Sissepuhkeõhu 
temperatuur1) 

(pärast 
soojusvahetit) 

SFP Kasutusvõimsus2) Mürarõhutase2) 
(avatud väli 3 m 

kaugusel) 

m3/h % °C W/m3/h W dB(A) 

250 95,5 20,6 0,08 21 16,8 

500 93,4 19,9 0,20 100 27,8 

750 92,1 19,5 0,36 273 34,7 

1000 91,1 19,2 0,56 559 39,6 
1) Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vooluhulga väärtused temperatuuril tAu = –10 °C, suhtelisel õhuniiskusel φAu = 90% ning temperatuuril tAb = 22 °C, 
suhtelisel õhuniiskusel φAb = 50%. 
2) Välisrõhul 100 Pa. 

TAC4 juhtsüsteem 

• Ventilaatori õhuvoolu haldus (täpsed andmed ventilaatori tööpunkti kohta) 
• Ajavahemike haldus olenevalt juhtseadmetest 
• Signaliseerimine/informatsioon kõigi häirete puhul 
• Tulekahjuhäire haldus 
• Võimenduse funktsioon 
• Automaatne möödavoolu juhtimine (vaba jahutus) 
• Automaatselt avanevad ja sulguvad mootoriga käitatavad siibrid (valikuline) 
• Automaatne vastuvoolu külmumiskaitse 
•Välise järelsoojenduse/jahutuse siugtoru reguleerimine (valikuline) 
• Kõigi tööparameetrite näidik 
• Juhtimis- ja kuvasüsteemid VEEBILEHEKÜLGEDE kaudu (TCP/IP või GPRS moodulid) 
• Võrguseadmed MODBUS-, KNX- või BAcnet-side kaudu 

 

Valikulised juht- ja sideseadmed 

RC TAC4, LCD-ga kaugjuhtimispult 

 
Mõõtmed: 122 × 66 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6; max 1000 m; selle hangib klient. 

TCP/IP TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul TCP/IP-s 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 
GRCTAC4, puutetundliku ekraaniga graafiline kaugjuhtimispult 
- võib juhtida kuni 247 seadet 

 
Mõõtmed: 152 × 87 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6 koos RS-232-konnektoriga; 3 m 
 

GPRS TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul GPRS-is 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 
SAT TAC4 MODBUS-i 
MOODUL  

MODBUS RTU sidekontuur 
ühendamiseks pistikühenduse 
teel TAC4 reguleerimiskontuuri. 

 



Kuupäev: 26/08/2013 
 
Kuulub muutmisele tehnilise arengu 
huvides. 

Tehnilised andmed 
Mehaanilise 

ventilatsiooni 
soojustagasti 
maxi flat 1600 

 

 

Tooteseeria konstruktsioon (joon. maxi flat 450): Toote foto: 

 
 

1 Ventilaatorite ja juhtseadme toitelüliti 
2 CB4 TAC4 DG kontuuri tsentraalne juhtmekarp (juhtmed on tehases ühendatud) 
3 Sissepuhkeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon „maxi flat 450“ puhul) 
4 Väljatõmbeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon „maxi flat 450“ puhul) 
5 Õhk/õhk tüüpi soojusvaheti ja möödavool 
6 Läbiviiktihend kondensaadivoolikule 
7 Filter 
8 Juurdepääsuuks 

 
Seadme mõõtmed: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

         Sissepuhkeõhk                Heitõhk 
 
Vaade alt 

          Väljatõmbeõhk              Sissevõtuõhk 
 
        
 
 
 
 

Parempoolne seadme konstruktsioon 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Sissepuhkeõhk                 Heitõhk 
 

 
Vaade alt 

           Väljatõmbeõhk               Sissevõtuõhk 
 
        
 
 
 
 
 
 

Vasakpoolne seadme konstruktsioon 



 
Tehnilised andmed 

Õhuvooluhulk 100–1600 m3/h 

Mõõtmed (P × L × K) (1550 × 1745 × 400) mm 

Kaal 247 kg (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

Kanaliühendus DN 315 sissepuhke- ja heitõhk, 
nelinurkne kanal (934 ×280) mm sissevõtuõhu ja väljatõmbeõhu jaoks 

Elektriühendus Ventilaatorid ja juhtseadmed: 
1 × 230 V, 50/60 Hz; pealülitil (ühendatud eelnevalt tsentraalse juhtmekarbiga). 
Elektriline eelsoojendus, valikuline: 
3 × 400 V +N, 50/60 Hz; eraldi pealüliti (ühendatud eelnevalt pealülitiga. 

Sisendvõimsus 2200 W (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

IP kood (vastavalt DIN 40050) IP 44 (ventilaatorid) 
IP 20 (RC TAC4 REC) 

Töökeskkonna 
temperatuurivahemik 

–20 °C (alumine väärtus, kui valikuline lisaseade KWin) kuni +50 °C 

Soojusvaheti Alumiiniumist vastuvoolu soojusvaheti, mereveekindel 

Ventilaatorid EC alalisvoolu radiaalventilaatorid 

Filter Filter G4 (sissevõtuõhk ja väljatõmbeõhk), valikuline F7 (sissevõtuõhk) 

Korpus Anodeeritud alumiiniumist valmistatud kompaktne korpus, heli- ja soojusisolatsiooniga värvitud 
teraspaneelid väljaspool (RAL9002) ning tsingitud teras seespool. 

Kondensaadi äravool Roostevabast terasest tilgarenn, kondensaadipump ja kondensaadivoolik Ø 6 mm (1/4") ID 

Suvine töörežiim Mootoriga suvine möödavool, temperatuuril põhinev juhtimine, soojusvaheti on 100% välja lülitatud. 

 

Talitluse andmed 

Õhuvooluhulk Soojusvaheti 
efektiivsus1) 

Sissepuhkeõhu 
temperatuur1) 

(pärast 
soojusvahetit) 

SFP Kasutusvõimsus2) Mürarõhutase2) 
(avatud väli 3 m 

kaugusel) 

m3/h % °C W/m3/h W dB(A) 

400 95,5 20,6 0,07 27 18,1 

800 93,4 19,9 0,19 151 31,2 

1200 92,1 19,5 0,37 442 40,6 

1600 91,1 19,2 0,59 559 47,3 
1) Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vooluhulga väärtused temperatuuril tAu = –10 °C, suhtelisel õhuniiskusel φAu = 90% ning temperatuuril tAb = 22 °C, 
suhtelisel õhuniiskusel φAb = 50%. 
2) Välisrõhul 100 Pa. 

TAC4 juhtsüsteem 

• Ventilaatori õhuvoolu haldus (täpsed andmed ventilaatori tööpunkti kohta) 
• Ajavahemike haldus olenevalt juhtseadmetest 
• Signaliseerimine/informatsioon kõigi häirete puhul 
• Tulekahjuhäire haldus 
• Võimenduse funktsioon 
• Automaatne möödavoolu juhtimine (vaba jahutus) 
• Automaatselt avanevad ja sulguvad mootoriga käitatavad siibrid (valikuline) 
• Automaatne vastuvoolu külmumiskaitse 
•Välise järelsoojenduse/jahutuse siugtoru reguleerimine (valikuline) 
• Kõigi tööparameetrite näidik 
• Juhtimis- ja kuvasüsteemid VEEBILEHEKÜLGEDE kaudu (TCP/IP või GPRS moodulid) 
• Võrguseadmed MODBUS-, KNX- või BAcnet-side kaudu 

 

Valikulised juht- ja sideseadmed 

RC TAC4, LCD-ga kaugjuhtimispult 

 
Mõõtmed: 122 × 66 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6; max 1000 m; selle hangib 
klient. 

TCP/IP TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul TCP/IP-s 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 

GRCTAC4, puutetundliku ekraaniga graafiline kaugjuhtimispult 
- võib juhtida kuni 247 seadet 

 
Mõõtmed: 152 × 87 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6 koos RS-232-konnektoriga; 3 m 
 

GPRS TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul GPRS-is 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 
SAT TAC4 MODBUS-i 
MOODUL  

MODBUS RTU sidekontuur 
ühendamiseks pistikühenduse 
teel TAC4 reguleerimiskontuuri. 

 

 



 
Kuupäev: 26/08/2013 
 
Kuulub muutmisele tehnilise arengu 
huvides. 

Tehnilised andmed 
Mehaanilise 

ventilatsiooni 
soojustagasti 
maxi flat 2000 

 

 

Tooteseeria konstruktsioon (joon. maxi flat 450): Toote foto: 

 

 

1 Ventilaatorite ja juhtseadme toitelüliti 
2 CB4 TAC4 DG kontuuri tsentraalne juhtmekarp (juhtmed on tehases ühendatud) 
3 Sissepuhkeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon „maxi flat 450“ puhul) 
4 Väljatõmbeventilaator (parempoolne seadme konstruktsioon „maxi flat 450“ puhul) 
5 Õhk/õhk tüüpi soojusvaheti ja möödavool 
6 Läbiviiktihend kondensaadivoolikule 
7 Filter 
8 Juurdepääsuuks 

 
Seadme mõõtmed: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Sissepuhkeõhk    Heitõhk 
    Vaade alt 
           Väljatõmbeõhk    Sissevõtuõhk 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parempoolne seadme konstruktsioon 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

           Sissepuhkeõhk      Heitõhk 
 
Vaade alt 

          Väljatõmbeõhk    Sissevõtuõhk 
 
        
 
 
 
 

Vasakpoolne seadme konstruktsioon 



Tehnilised andmed 

Õhuvooluhulk 100–2000 m3/h 

Mõõtmed (P × L × K) (1700 × 2045 × 400) mm 

Kaal 302 kg (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

Kanaliühendus DN 315 sissepuhkeõhk ja heitõhk, 
nelinurkne kanal (1219 × 280) mm sissevõtu- ja väljatõmbeõhu jaoks 

Elektriühendus Ventilaatorid ja juhtseadmed: 
1 × 230 V, 50/60 Hz; pealülitil (ühendatud eelnevalt tsentraalse juhtmekarbiga). 
Elektriline eelsoojendus, valikuline: 
3 × 400 V, 50/60 Hz; eraldi pealüliti (ühendatud eelnevalt pealülitiga. 

Sisendvõimsus 2200 W (põhiseade ilma lisakomponentideta) 

IP kood (vastavalt DIN 40050) IP 44 (ventilaatorid) 
IP 20 (RC TAC4 REC) 

Töökeskkonna 
temperatuurivahemik 

–20 °C (alumine väärtus, kui valikuline lisaseade KWin) kuni +50 °C 

Soojusvaheti Alumiiniumist vastuvoolu soojusvaheti, mereveekindel 

Ventilaatorid EC alalisvoolu radiaalventilaatorid 

Filter Filter G4 (sissevõtuõhk ja väljatõmbeõhk), valikuline F7 (sissevõtuõhk) 

Korpus Anodeeritud alumiiniumist valmistatud kompaktne korpus, heli- ja soojusisolatsiooniga värvitud 
teraspaneelid väljaspool (RAL9002) ning tsingitud teras seespool. 

Kondensaadi äravool Roostevabast terasest tilgarenn, kondensaadipump ja kondensaadivoolik Ø 6 mm (1/4") ID 

Suvine töörežiim Mootoriga suvine möödavool, temperatuuril põhinev juhtimine, soojusvaheti on 100% välja lülitatud. 

 

Talitluse andmed 

Õhuvooluhulk Soojusvaheti 
efektiivsus1) 

Sissepuhkeõhu 
temperatuur1) 

(pärast 
soojusvahetit) 

SFP Kasutusvõimsus2) Mürarõhutase2) 
(avatud väli 3 m 

kaugusel) 

m3/h % °C W/m3/h W dB(A) 

500 95,5 20,6 0,08 40 19,8 

1000 93,4 19,9 0,21 213 30,9 

1500 92,1 19,5 0,40 606 38,5 

2000 91,1 19,2 0,65 1293 44,6 
1) Sissepuhke- ja väljatõmbeõhu vooluhulga väärtused temperatuuril tAu = –10 °C, suhtelisel õhuniiskusel φAu = 90% ning temperatuuril tAb = 22 °C, 
suhtelisel õhuniiskusel φAb = 50%. 
2) Välisrõhul 100 Pa. 

TAC4 juhtsüsteem 

• Ventilaatori õhuvoolu haldus (täpsed andmed ventilaatori tööpunkti kohta) 
• Ajavahemike haldus olenevalt juhtseadmetest 
• Signaliseerimine/informatsioon kõigi häirete puhul 
• Tulekahjuhäire haldus 
• Võimenduse funktsioon 
• Automaatne möödavoolu juhtimine (vaba jahutus) 
• Automaatselt avanevad ja sulguvad mootoriga käitatavad siibrid (valikuline) 
• Automaatne vastuvoolu külmumiskaitse 
•Välise järelsoojenduse/jahutuse siugtoru reguleerimine (valikuline) 
• Kõigi tööparameetrite näidik 
• Juhtimis- ja kuvasüsteemid VEEBILEHEKÜLGEDE kaudu (TCP/IP või GPRS moodulid) 
• Võrguseadmed MODBUS-, KNX- või BAcnet-side kaudu 

 

Valikulised juht- ja sideseadmed 

RC TAC4, LCD-ga kaugjuhtimispult 

 
Mõõtmed: 122 × 66 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6; max 1000 m; selle hangib 
klient. 

TCP/IP TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul TCP/IP-s 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 

GRCTAC4, puutetundliku ekraaniga graafiline kaugjuhtimispult 
- võib juhtida kuni 247 seadet 

 
Mõõtmed: 152 × 87 mm 
Juhtseadme kaabel: IYSTY 2×2×0,6 koos RS-232-konnektoriga; 3 m 
 

GPRS TAC4 MOODUL 
See on sidemoodul GPRS-is 
koos sisseehitatud 
veebiserveriga  
Seda moodulit võib 
kombineerida RC-ga, aga mitte 
GRC-ga. 

 
SAT TAC4 MODBUS-i 
MOODUL 
MODBUS RTU sidekontuur 
ühendamiseks pistikühenduse 
teel TAC4 reguleerimiskontuuri. 

 

 
 



Kuupäev: 11/07/2013 

 
Kuulub muutmisele tehnilise 
arengu huvides. 

Kontroll-loend A 
Kasutaja poolt teostatav 

hooldus 

 
 

Hooldustööd                                                               Sisestage kvartali lahtrisse kuupäev 

1. Vahetada välja mõlemad soojustagastiga mehaanilises ventilatsiooniseadmes olevad filtrid (vahetada välja 
iga 90 päeva tagant) 

Kvartal/ 
Aasta 

I II III IV 

201…     

201… 

201… 

201…     

201…     

201… 

201…     

202…     

202… 

202… 

2. Puhastada väljatõmbeõhu eelfiltrit / filtrit väljatõmbeõhu klappides (vahetada välja umbes iga 2 kuu tagant) 

Kvartal/ 
Aasta 

I II III IV 

201…     

201…     

201… 

201… 

201…     

201…     

201… 

202…     

202…     

202… 

3. Vahetada välja teised süsteemis olevad filtrid (välisõhu sissevõtt – samuti maasoojusvahetil) – kõik 6–12 
kuu tagant 

Kvartal/ 
Aasta 

I II III IV 

201… 

201…     

201…     

201… 

201… 

201…     

201…     

202… 

202… 

202…     

 
 
  



 
Kuupäev: 11/07/2013 
 
Kuulub muutmisele tehnilise arengu 
huvides. 

Kontroll-loend B 
Kvalifitseeritud 
personali poolt 

teostatav hooldus 
 

 
Hooldustööd                                                                                        Sisestage tulemused 

- Soojustagastiga mehaanilise ventilatsiooniseadme kontrollimine vastavalt standardile DIN 1946-6 
- Mitteametlik aruanne märkuste esitamiseks soojustagastiga mehaanilise ventilatsiooniseadme seisukorra kohta 
- Kasutage lisapaberilehte järgmiste aastate aruannete lisamiseks 

Nr Osad Igal aastal Tulemus 201… 201… 201… 201… 201… 

1 Ventilaator/ventilat-
siooniseade 

Kas komponendid on puhastatud? 
- Ventilaatorid 
- Soojusvaheti 
- Seadme õhuga kokkupuutes olevad 
pinnad 
- Eelsoojendi 
- Kondensaadirenn, sifoon 

Jah/ei      

Kas külmumiskaitse funktsioneerib 
õigesti? 

Jah/ei      

Kas esineb konstruktsioonimüra 
ülekandumist? 

Jah/ei      

Kas eelsoojendi/aurusti/soojusvaheti 
pole saastunud? 

      

Kas olekuindikaatorid 
funktsioneerivad õigesti?  

Jah/ei      

2 Kondensaadi äravool ja 
sifoon? 

Kas toimib õigesti? Jah/ei      

Kas kondensaadi eemaldamine on 
korras? 

Jah/ei      

3 Elektroonilised 
juhtseadmed 

Kas kaabliühendused ja 
klemmikinnitused on kindlad? 

Jah/ei      

Kas juhtseadmed ja juhtplokid on 
töökorras? 

Jah/ei      

4 Õhukanalid/soojusisolat
sioon 

Kas seade on puhastatud (kui on 
nõutud)? Kas test on korras? 

Jah/ei      

Kas soojusisolatsioon ja aurutõke on 
korras? 

Jah/ei      

Kas soojustagastiga mehaanilise 
ventilatsiooniseadme ja õhukanalite 
vahelised elastsed ühendused on 
töökorras? 

Jah/ei      

5 Maa/õhk tüüpi 
soojusvaheti (kui on 
kasutusel) 

Kas ümberlülitus toimib? Jah/ei      

Kas välisõhu sissevõtt on vaba? Jah/ei      

Kas eelfilter on töökorras? Jah/ei      

Kas kondensaadi äravool on korras? Jah/ei      

Maasojusvaheti (GHE) puhastamine 
(loputamine) 

Jah/ei      

6 Ventilaatori / 
soojusvahetiga 
ventilatsiooniseadme ja 
kütteseadme töörežiim 
(kui on kasutusel) 

Kas ohutusseade koos 
kütteseadmega funktsioneerib 
õigesti? 

Jah/ei      

7 Ventilaatori / 
soojusvahetiga 
ventilatsiooniseadme / 
teiste filtrite seisukord 

Kas paigaldatud on nõuetekohase 
filtri klassi filtrid? 

Jah/ei      

8 Väljatõmbeõhu/sisse-
puhkeõhu läbipääs 

Kas antud asetus ja lukk on korras? Jah/ei      

Kas filter on heas seisukorras? Jah/ei      

Kas õhuvooluhulk vastab 
õhuvooluhulga aruandele? 

Jah/ei      

9 Ülevool õhukanalites Kas ristlõige on vaba? Jah/ei      

Kas esineb konstruktsioonimüra 
ülekandumist? 

Jah/ei      

 
 
  



 
Kuupäev: 23/08/2013 
 
Kuulub muutmisele tehnilise arengu 
huvides. 

Õhuvooluhulga aruanne 
Töötingimused, 

funktsionaalne kontroll1), 
instrueerimine 

 
 

Kliendi andmed 

Perekonnanimi: Eesnimi: Telefon: 

Tänav: Sihtnumber: Linn: 

Ehitusprojekt: 

Soojusvahetiga mehaanilise 
ventilatsiooniseadme tüüp: 

Seerianumber: Valmistamisaasta: 

 

Mõõtmise andmed 

Kasutatud mõõteseade: Mõõtmise ajal esinevate talitlushäirete 
kirjeldus: 

Sisetemperatuur2) 

Välistemperatuur2) 

Ilm2) 

 

Filtri seisukord 
kalibreerimise ajal 

Sissepuhkeõhk Väljatõmbeõhk Hoone niiskuse 
olukord: suhteline 
õhuniiskus …% ilma 
ventilatsioonirežiimita 

Ventilaatori kiiruse suhe 
väljatõmbeõhk/sissepuhkeõhk 
….. puhas   

kasutatud umbes … 
päeva 

  

väga määrdunud   

 

Sissepuhkeõhk Ventilatsiooni aste:    % 

Nr Ruumi kirjeldus Projekti andmed Mõõtmise andmed 

m3/h m3/s m3/h m3/s 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Väljatõmbeõhk Ventilatsiooni aste:    % 

Nr Ruumi kirjeldus Projekti andmed Mõõtmise andmed 

m3/h m3/s m3/h m3/s 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Pel = W (2 ventilaatorit) 
1) Õhuvooluhulk, mis on mõõdetud normaalse soojustagastiga mehaanilise ventilatsiooniseadme töötamise 3) ajal vastavalt 
kokkuleppele. 
2) Vastavalt standardile DIN EN 14134, punkt 7.3.1.5. 
3) Vastavalt standardile DIN EN 14134, punkt 7.4.1. b) lõpp. 
4) Vastavalt standardile DIN 1946-6 peab soojustagastiga mehaaniline ventilatsiooniseade töötama pidevalt, välja arvatud 
hoolduse või remondi ajal. Kui olete kodunt ära, siis kasutage madalaimat ventilatsiooni astet või elanikevaba režiimi. 

→ Kasutajat on instrueeritud soojustagastiga mehaanilise ventilatsiooniseadme kasutamise hügieeninõuetest4). 
→ Klienti on teavitatud sellest, et talvine ja suvine töörežiim mõjutavad siseruumi õhuniiskust. Kui õhk on liiga kuiv (suhteline 
õhuniiskus < 30% → talvel), võib kasutada soojusvaheti niiskuse ülekandmise abinõud – see tarnitakse paljudes ettevõtte 
PAUL seadmetes. 
→ Kasutada tohib ainult originaalseid ettevõtte PAUL varuosi (nt filtrid), vastasel juhul garantii tühistatakse. 
→ Garantiiaeg hakkab kehtima alates tarnekuupäevast. 
 
 
 
Kuupäev: ……………………..Allkirjad: ………….………………………………………………………………………………………. 
                                                                                 Käivitaja/paigaldaja                                             Kasutaja 
 

 



Kuupäev: 23/08/2013 
 
Kuulub muutmisele tehnilise arengu 
huvides. 

Kasutuselevõtu ja 
üleandmise sertifikaat 

Lõpetatuse ja toimivuse 
kontroll vastavalt 

standardile DIN 1946-6 
 

 

Kliendi andmed 

Perekonnanimi: Eesnimi: Telefon: 

Tänav: Sihtnumber: Linn: 

Ehitusprojekt: 

Soojustagastiga mehaanilise 
ventilatsiooniseadme tüüp: 

Seerianumber: Valmistamisaasta: 

 

Lõpetatus 

Nr Seade Teostus Tulemus 

1 Sissepuhkeõhukanal - Versioon vastab kavandatule 
- Puhastamine on võimalik 

Jah/ei 

2 Sissepuhkeõhukanali läbipääsud - Konfiguratsioon vastab kavandatule 
- Versioon vastab kavandatule 
- Puhastamine on võimalik 
- Piisav vahemaa on olemas 

Jah/ei 

3 Ülevooluõhu läbipääsud - Konfiguratsioon vastab kavandatule 
- Versioon vastab kavandatule 

Jah/ei 

4 Väljatõmbeõhu läbipääsud - Konfiguratsioon vastab kavandatule 
- Versioon vastab kavandatule 
- Puhastamine on võimalik 
- Kas eelfilter on paigaldatud vastavalt 
kavandatule? 

Jah/ei 

5 Väljatõmbeõhukanal - Puhastamine on võimalik Jah/ei 

6 Väljatõmbeõhu ventilaator - Puhastamine on võimalik Jah/ei 

7 Juhtseade - Kas töötab? Jah/ei 

8 Filtrid, valikulised - Võimalus vahetada välja või 
- puhastada 

Jah/ei 

9 Soojusvaheti soojuse tagastamiseks - Puhastamine on võimalik Jah/ei 

10 Väljatõmbeõhu soojuspump, 
valikuline 

- Puhastamine on võimalik Jah/ei 

11 Kondensaadi äravool, valikulune - Kas toimib? Jah/ei 

12 Maa/õhk tüüpi soojusvaheti, 
valikuline 

- Puhastamine on võimalik Jah/ei 

13 Kanali kütteseade, valikuline - Puhastamine on võimalik Jah/ei 

14 Päikesepaneel - Puhastamine on võimalik Jah/ei 

15 Dokumentatsioon/kasutusjuhend - Kättesaadaval Jah/ei 

Funktsioon 

1 Valmis kasutamiseks standardses 
režiimis (nominaalne ventilatsioon), 
nagu on kavandatud. 

Tulemus on korras. 
Vajalikud täiendavad abinõud. 

Jah/ei 

2 Võimalikud on erinevad režiimid, 
nagu on kavandatud 

Tulemus on korras. 
Vajalikud täiendavad abinõud. 

Jah/ei 

3 Elektrikulu Tulemus on korras. 
Vajalikud täiendavad abinõud. 

Jah/ei 

Kinnitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuupäev: ……………………..Allkiri/Pitsat: ………….……………………………………………………………………………… 
                                                                                                     Käivitaja/paigaldaja 

 
 
 


