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Предупредителни знаци 
 
По продуктите и в документацията могат да фигурират следните символи: 

 

ОПАСНОСТ!  
Компоненти под напрежение! 

 

Внимание!  
Този символ обозначава възможни причини за нараняване. 

 

Общ символ за внимние! 

 

Внимание! 
Задължителна употреба на лични предпазни средства! 

 

Внимание! 
Прочетете внимателно в инструкцията! 
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Преди да започнете работа по инсталиране, пускане 
в експлоатация или сервизни дейности, трябва 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се запознаете с настоящата 
инструкция! 

 

1. Въведение 
Високоефективните енергоспестяващи блокове на фирма „ТАНГРА” са произведени съгласно 
действащите в България и Европейския съюз изисквания.  

Инсталацията и употребата им се извършва съгласно настоящата инструкция. 

Производителят не носи отговорност за повреди, възникнали в следствие на неправилна 
употреба. 

Инструкцията за експлоатация е неразделна част от съоръжението. Тя трябва да се 
съхранява на достъпно за сервизния персонал място. Препоръчваме съхранение близо до 
самата машина. 

При монтаж, демонтаж, сервизиране и почистване на съоръжението трябва да се спазват 
всички правила за безопасност. Употребата на лични предпазни средства е 
задължителна! 

Промени в конструкцията на съоръжението и на съдържащите се в него компоненти, без 
съгласуване с производителя са недопустими и биха могли да доведат до неправилна работа  
на съоръжението, повреда или инцидент. 

При извеждане от употреба е важно да се спазват разпоредбите за опазване на околната 
среда, както и действащите зaкони за управление на отпадъците. 

2. Безопасност  
Забранено е лица, без необходимата квалификация да боравят със съоръжението или части 
от него.  Всички дейности по асемблиране и инсталиране  трябва да се извършват само от 
квалифицирани специалисти.  

Забранено е лица, без необходимата квалификация да боравят с вентилационната камера 
или части от нея.  

• Всички монтажни и сервизни дейности трябва да се извършват от 
квалифициран персонал. Специалистите, извършващи дейности по електро 
оборудването, трябва да притежават трета квалификационна група.  Забранено е 
боравенето с всички части на камерата в това число ел.оборудването и управлението 
от деца и лица с психични отклонения. 

• Строго забранено е да се пускат вентилаторите, когато има отворени врати, 
липсващи предпазни решетки на вентилаторите или незатегнати странични панели на 
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камерата. Начина на затваряне (заключване) на подвижните части е посочен на 
сервизните врати. 

• Преди извършване на ремонтни дейности по вентилаторните секции, трябва 
да се уверите, че захранването е изключено и няма предпоставка то да бъде пуснато 
неочаквано от друг човек (например да се постави предупредителна табелка надеждно 

закрепена на видно място върху лицето на ел. таблото НЕ ВКЛЮЧВАЙ!  РАБОТЯТ 

ХОРА !. Изчакайте  10минути преди да започнете работа. 

• Преди да отворите сервизните врати на вентилаторите, изключете 
електрическото захранване на двигателите, чрез ключовете, монтирани в таблото 
(зависи от модела). 

• Не дърпайте или прегъвайте кабели, които са под напрежение 

• Всички елементи, които остават под напрежение след изключването на 

главния прекъсвач са маркирани със знак  
 

• Преди извършване на ремонтни дейности по ел.таблото или други ел. 

елементи на камерата, изключете главното захранване,  като изчакате  10минути 
преди да започнете работа. 

• В никакъв случай да не се пипат електрическите ключове, шалтери или 
сигнални лампи с мокри или влажни ръце. 

• Проверявайте редовно дали изолацията на мрежовия и останалите кабели не е 
повредена.   

• Проверявайте ежемесечно изправността на всички сигнални лампи и защитна 
апаратура вградени в камерата и ел.таблото посредством измервателен уред, при 
изключено ел.захранване на таблото. 

•  Не докосвайте изводи в таблото или свързани към него оголени проводници, защото 
има опасност те да са под напрежение. 

• Бъдете особено внимателни при работа с напрежение над  25V променлив ток или 
35V постоянен ток. 

• Транспортът и съхранението на ел.таблото трябва да бъдат извършвани в 
температурния интервал от (-20° С) до (+40° С), 

•  Екстремно ниски или високи температури и висока влажност могат да съкратят 
живота на елементите  в таблото, да ги повредят необратимо, да деформират или 
разтопят пластмасовите части и т. н. 

•  Внимателно манипулирайте с таблото при монтаж, тъй като неговото изпускане може 
да доведе до повреда. 

•  Дръжте уреда настрана от прах и замърсители, защото те могат да причинят  
преждевременното износване на негови части. 
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•  За почистване на таблото не използвайте агресивни химикали, разтворители или 
абразивни препарати.  

•   Не монтирайте ел.таблото на места, където то ще бъде изложено на условия като: 
- висока запрашеност 
- лесно запалими материали, газове и разтворители 
- силни вибрации 
- силни магнитни полета 
- висока влажност 
- директно попадане на водни пръски или струя вода, 

освен в случаите, когато изпълнението на ел. таблото е такова, че  покрива 
съответните изискванията за “IP” или пожаробезопасност. 

• В никакъв случай не оставяйте предмети пред монтираното ел.табло, които биха 
попречили на безпрепятствения достъп и видимоста до него (например за да се 
изключи главният му ключ, да се виждат сигналните лампи или отвори вратата, ако е 
необходимо когато има  нещастен случай, авария или ремот). 

 
•  Никога не поставяйте ел.таблото върху страната с контролните елементи. 
• За да се избегне изгаряне и други сериозни наранявания, преди сервизиране на 

електрическия нагревател се уверете, че ел. захранването е изключено. 
• Ако машината не се използва за дълъг период от време, уверете се, че всички 

контролери са в позиция „off” (изключено). 

• Монтажът и поддръжката трябва да са изпълнени от обучени и квалифицирани 
специалисти (специализирана фирма), като всяко едно действие се удостоверява с 
протокол. 

• За да се предотврати прегряване на топлообменниците и компресора, те трябва 
да работят само когато работят и вентилаторните секции. 

Опасности, породени от неправилно манипулиране или експлоатация: 

• В никакъв случай и по никаква причина не трябва да се премахва, модифицира или 
изключва по какъвто и да е начин, обезопасително, защитно или управляващо 
устройство на всеки отделен компонент или на самите вентилатори. 

• В никакъв случай не поставяйте длани, ръце или други части на тялото в близост до 
движещи се части. 

• В никакъв случай не протягайте която и да е част на тялото зад границите на 
предпазните прегради. Не използвайте средства, които увеличават обичайния достъп 
до компонентите на вентилатора.  

• В никакъв случай не използвайте съоръжението във взривоопасна среда. 

• Неоторизирани оператори не трябва да се опитват да отстраняват неизправности по 
съоражението и/или  да променят функционалните му характеристики или типа на 
монтаж. 

• След всяка незапланирана операция по поддръжка, изискваща свалянето на 
ограждения, бариери или други предпазни съоръжения, преди повторното пускане на 
съоражението  следва да се убедите, че въпросните съоръжения са монтирани отново 
и са напълно изправни. 



Rev.2013-08-25-01   6 
 

• Всички защитни и предпазни устройства винаги следва да се поддържат в напълно 
изправно състояние. Също така, всички указатели и предупредителни табелки 
поставени на съоражението , трябва винаги да се поддържат в отлично състояние и не 
трябва да се махат или преместват от първоначалното им положение.  

• При търсене на причините за каквато и да е неизправност на съоражението, уверете 
се, че са приложени всички мерки за безопасност, описани в настоящото ръководство, 
за да се избегне вреди за хора или имущество. 

• Не забравяйте да затегнете всички винтове, болтове и гайки на всеки компонент  
подлежащ на регулиране или ремонт. 

• Преди пускане на съоражението се убедете, че всички предпазни устройства са 
поставени правилно и са в изправно състояние. В противен случай не пускайте 
съоражението и незабавно уведомете за това отговорника по безопасност на труда или 
вашата сервизна организация. 

• Операторът трябва да е снабден с лични предпазни средства съгласно действащото 
законодателство. Забранява се носенето на провисващи дрехи и принадлежности 
(вратовръзки, шалове, широки ръкави и др.) 

Други опасности, свързани с вентилаторите 

По-долу са изброени специфични рискове и опасности свързани с механичните 
характеристики на вентилаторите: 

Човек може да получи нараняване в резултат на: 

• Захващане между движещи се и неподвижни части, например, между турбината на 
вентилатора и неговия  корпус.  

• Засмукване на  части от тялото във  вентилатора. 

• Засмукване на предмет във вентилатора  и изхвърлянето му с висока скорост през 
изхода; 

• Съприкосновение с повърхността на вентилатора при опасни температури, например, 
по-ниска от -20°C или по-висока от +50°C; 

• Засмукване на въздух с температура по-висока от допустимата, което може да доведе 
до деформация и счупване на корпуса.  

 

Специфични опасности, свързани с превозване и инсталиране 

Всички дейности по асемблиране и инсталиране  трябва да се извършват само от 
квалифицирани специалисти.  

• При транспортиране следва да се използва оригиналната транспортна опаковка и 
указанията върху нея. 
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• Всички операции по повдигане и маневриране на блока трябва да се изпълняват с 
максимално внимание, като се избягват удари, които могат да намалят ефективността 
на съоражението или да повредят компонентите му.  

• При повдигане следва да се използват само одобрени подемни съоражения. 

• Преди инсталирането потребителят трябва да направи адекватно заземяване на 
корпуса с цел да избегне натрупване на елетростатичен заряд.  

• Всички инсталирани защитни устройства трябва да останат  прикрепени към 
съоражението заедно със съответните крепежни елементи (винтове, болтове и т.н.). 
Отстраняването на един или няколко крепежни елемента може да намали 
ефективността и надеждността на защитната преграда. 

• Съоръжението не е предвидено за използване в потенциално взривоопасна среда.  

Специфични опасности, свързани с обслужването на вентилаторите 

• По време на обслужването и почистването на ротора, бъдете особено внимателни 
поради неговото въртене. Това може да доведе до попадане на част от тялото между 
ротора и неподвижните детайли от кожуха на вентилатора, а оттам и до сериозно 
нараняване.  

• Даже когато вентилаторът е изключен от мрежата, неговите въртящи се части могат да 
продължат да се въртят поради въздушното движение предизивикано от вентилатора. 
Този въздушен поток може да бъде естествен или предизвикан от друг вентилатор, 
инсталиран някъде в свързаната тръбопроводна система. Това може да доведе до 
попадане на част от тялото между ротора и неподвижните детайли от кожуха на 
вентилатора, а оттам и до сериозно нараняване. 
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3. Конструкция и приложение 
Високоефективните енерговъзстановяващи блокове EVB са предназначени за 
оползотворяване на топлинната енергия (топлинна и охлаждаща) от изхвърляния въздух при 
вентилационни и/или климатични системи. Серията високоефективни енерговъзстановяващи 
блокове обхваща дебити от 250 до 4400 м3/ч (фиг.1). Блоковете са предназначени за работа 
в чиста и взривобезопасна среда. Намират приложение във вентилационни и климатични 
инсталации за индивидуални жилища и апартаменти, офиси и малки търговски обекти. 

Оползотворяват до 85% от енергията на изхвърляният въздух! 

фиг.1 

Предлагат се в 11 типоразмера (модела), за хоризонтален и вертикален монтаж. 

 

Означение: 
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Стандартно, климатичните камери се изчисляват за параметри на въздуха за района на 
София. При по-висока надморска височина, трябва да бъде коригиран коефициентът за 
плътност на въздух. 

Работна температура от -20°C до +40°C. 

 

3.1 Конструкция 
Носещата конструкция е направена от анодизирани 
алуминиеви профили. Блока е затворен от всички 
страни с топло- и звукоизолирани капаци, 
направени от поцинкована ламарина, прахово 
боядисана в сиво (RAL 7035). 
Вътрешна изолация от K-Flex ST, 13mm.  
Пожароузтойчивост: Class-0-BS 476 PART 6/7, Bs3d0, EN 13501-1.   фиг.1 

Неподвижните капаци са фиксирани с винтове.  

Инспекционните (сервизни) панели са фиксирани със специални райбери за лесен демонтаж. 

Възможно е изпълнение с топлоизолация от сандвич-панели с дебелина 25мм. 

3.2 Конфигурация 

    

1 Допълнителен калорифер 
2 Въздушен филтър 
3 Ел. табло 
4 Байпас клапа 
5 Вентилатор 
6 Рекуперативен топлообменник 
7 Външна конструкция 
8 Предварителен калорифер 
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3.3 Компоненти 
• Вентилатор 

Нагнетяващ и изхвърлящ вентилатори с двустранно засмукване, назад обърнати лопатки и 
директно куплиран електродвигател CBM „S&P” – Spain 
Клас на защита IP20 (IP44 – при заявка) 

• Рекуператор 
Високоефективен пластинчат  рекуперативен топлообменник “въздух – въздух” (ефективност 
до 85%) 

• Въздушен филтър 
Филтър за пресния и изхвърляния въздух G4 (EU4) – EN 797:2002 

• Кондензна тава с изход 10mm. 

3.4 Аксесоари: 
• Външен високоефективен филтър – F7, ΔPmax =80Pa; 
• Шумозаглушители; 
• Външен електрически нагревател; 
• Покрив за инсталиране на открито; 
• Меки връзки за въздуховоди; 
• Защита срещу замръзване; 
• Пресостат;. 
• Конзоли за окачване; 
• Пети за подов монтаж; 
• Рамка за инсталиране на открито. 
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3.5 Габаритни и присъединителни размери 
EVB __ HiE HM 
Хоризонтален монтаж 
Моноблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
EVB __ HiE HS 
Хоризонтален монтаж 
Сплит  
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EVB __ HiE VM 
Вертикален монтаж 
Моноблок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

EVB __ HiE VS 
Вертикален монтаж 
Сплит  
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4. Транспорт и съхранение 
 

4.1 Транспорт 
Блоковете се доставят изцяло сглобени, фабрично опаковани и върху транспортен палет. 

При транспортиране следва да се използва оригиналната транспортна опаковка и указанията 
върху нея. 

Всички операции по повдигане и преместване на блока трябва да се изпълняват с 
максимално внимание, като се избягват удари, които могат да нарушат цялостта на 
съоръжението или да увредят отделни негови компоненти.  

При преместване на блока трябва да се внимава издадените части (отвори за конденз, ел. 
части) да не се повредят. Всички подвижни части (врати и капаци) трябва да бъдат здраво 
затворени при транспортиране. 

При транспортиране на машината с камион, тя трябва да бъде здраво закрепена посредством 
въжета или колани, така че да не може да се движи. Всякакви премествания трябва да се 
извършват със съответното оборудване, като теглото е от особена важност. 

След извършване на доставката, всички компоненти на камерата трябва да бъдат 
инспектирани за повреди и наранявания, и ако има такива, те да бъдат своевременно 
отбелязани и производителя да бъде уведомен. Повреди, причинени от транспорта, за които 
производителят не е информиран своевременно след достакава, няма да бъдат вземани под 
внимание. 

4.2 Разтоварване  
Разтоварване, преместване или повдигане на съоръжението може да се осъществи с 
мото/електрокар, палетна количка или кран, като се съобрази теглото на вентилационния 
блок и неговите размери. 

Вентилационният блок се доставя върху палет, прикрепен с полипропиленова лента и 
предпазни панели.   

Дължината на вилиците на мотокара трябва да е съобразена с дължината на съоръжението. 

При транспортиране с ръчна палетна количка, вилиците трябва да покриват цялата 
ширина на съоръжението. В случай, че съоръжението е по-дълго, да се използва втора 
палетна количка или подходящ палет.  

4.3 Съхранение 
Всички части на вентилационния блок трябва да се съхраняват на място, защитено от 
атмосферно влияние, влага, прах и повреди (наранявания). Отворените части на 
инсталацията трябва да са покрити с фолио, за да се предпазят от замърсяване (проникване 
на боклуци, прах, животни). 

Препоръчва се съхраниние в помещение със следните условия: 
-относителна влажност на въздуха φ<80% при t(температура)=20°C. 
-температура на околната среда -40°C<t<+60°C. 
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Повреди, причинени от неправилно съхранение водят до отпадане на 
гаранцията. 

5. Монтаж и поддръжка на инсталацията 

5.1 Монтаж на блока  
Съгласно стандарт UNI 10615 са възможни четири начина за инсталиране на съоръжението: 

• Тип А: открити засмукване и изхвърляне 
• Тип B: с открито засмукване и свързано изхвърляне 
• Тип C: със свързано засмукване и открито изхвърляне 
• Тип D: със свързано към въздуховод засмукване и изхвърляне 

 
В зависимост от избраната монтажна схема е неохбодимо да се поставят следните защитни 
прегради:  

• Инсталиране тип A: неподвижни защитни прегради на входа и изхода 
• Инсталиране тип B: неподвижна защитна преграда на входа на засмукването 
• Инсталиране тип C: неподвижна защитна преграда на изхода на изхвърлянето 

 
При монтаж на камерата, трябва да се съблюдава, от страната на обслужване да се остави 
разстояние равно на В+50см (В – широчина на камерата). Ако камерата е с подвижни 
жалузийни решетки на подаващата и засмукващата страна, трябва да се осигури достъп до 
регулиращия механизъм / задвижка за сервизиране (важно, при изграждането на 
въздуховодната мрежа). 

Инсталиращият трябва да се увери, че конструкцията на пода / тавана е способна да понесе 
теглото на съоражението, което ще се инсталира, като отчита факта, че натоварването е 
динамично. 

По съоръжението може да има различни знаци и пиктограми, които не трябва да се 
премахват. Знаците са разделени на: 

• Забранителни знаци: Не извършвайте ремонт или поддръжка по време на работа. 

• Опасност: Показват наличието на елементи под напрежение в кутията на която са 
поставени. 

• Идентификационна табела: EC карта, показваща адреса на производителя и датайли 
за продукта. EC маркировката показва, че този продукт удовлетворява стандартите на 
Европейската Общност за безопасност. 

5.2 Поддръжка 
За осигуряване на коректна работа на съоръжението, трябва да се провеждат периодични 
инспекции.  
 
Собственикът на съоръжението е длъжен да притежава и съхранява документацията, 
съпътсваща камерата при доставката и.  
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5.3 Въздуховодна мрежа 
При присъединяване на блока към въздуховодната мрежа е желателно използването на 
гъвкави връзки (фиг.16) за да се предотврати предаването на шум и вибрации. Задължително 
е да се направи заземителен мост между двата фланеца на меката връзка. При свързването 
на два фланеца един към друг да се използват скоби или винтове на разстояние ~150мм един 
от друг, за да се избегне разтваряне на профила (фиг.17). 

 фиг.16  фиг.17 

6. Въвеждане в екслоатация  

6.1 Конструкция  
• Уверете се, че няма външни тела в блока и че всички елементи са здраво закрепени на 

местата им. 

• Ръчно проверете, че вентилатора не е в контакт с някоя от страните. 

• Уверете се че монтажни шпилки или въздуховоди не пречат на ревизионните отвори. 

• Уверете се, че ревизионните отвори са затворени. 

• Уверете се, че всички връзки са напревени и са коректни.   

• Свързване и проверка на захранващия кабел 

• Свързване и проверка на кабела на дисплея. 

6.2 Електрическо свързване 
• Вентилатори 

Внимание! 

Всички инсталационни дейности трябва да се извършват от квалифициран и 
оторизиран персонал, който използва подходящо оборудване. 

Клиентът и/или свързващият електрическата система  носят отговорност 
за избора на оборудването и кабелите, които ще се изполват за 
електрическото свързване на блока, в зависимост от типоразмера на 
инсталираните двигатели и характеристиките на мрежовото захранване. 

 

В зависимост от нивото на автоматизация се предлагат следните варианти: 
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• Без управление – всички консуматори и и полево оборудване (датчици, пресостати 
ел.задвижки и др.) са изведени на клеморед в ел.табло - Фиг. 03 

   фиг.3 

• Включване/изключване и управление скороста на вентилаторите - Фиг. 04 

•  

 

  

 

 

 

• Управление по качеството на въздуха (сензор с изход вкл/изкл) - фиг.5 
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• Автоматично управление  с PLC контролер и LCD дисплей - Фиг.6 

 

      

 

 

Електрическо свързване 

“Belimo” ON-OFF задвижка (Където е приложимо) 

 

 

Типоразмер  
Type size  

 
Номинална мощност 

Nominal power 
[W] 

Номинален ток 
Rated current   

[A] 

EVB 04 HiE  2 х 180 2 x 0.85 

EVB 06 HiE  2 х 300 2 x 1.38 

EVB 08 HiE  2 х 300 2 x 1.38 

EVB 10 HiE  2 х 300 2 x 1.38 

EVB 12 HiE  2 х 373 2 x 3.85 

EVB 16 HiE  2 х 373 2 x 3.85 

EVB 20 HiE  2 х 373 2 x 3.85 

EVB 24 HiE  2 х 373 2 x 3.85 

ЕVB 30 HiE  2 х 550 2 x 4.30 
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7. Извеждане от експлоатация 
При извеждане от експлоатация трябва да се съблюдава следното: 

• Преди демонтаж на съоръжението, всички елементи, които провеждат ток (са 
захранени с ток) трябва да бъдат изключени. Съоръжението трябва да е напълно 
изключено от електропреносната мрежа. 

• Всички водни секции (ако има такива) трябва да се източат и чрез въздух под налягане 
да се провери, дали е останала вода и да се продухат и подсушат отвътре. В противен 
случай при ниски температури останалата в тях вода може да замръзне и да ги 
повреди. 

• Остранете на замърсените филтри 
• Клапите трябва да са затворени (ако има такива). 
• При транспорт и преместване на ново място съоръжението трябва да е така 

обезопасено, както е било при получаването от производителя преди въвеждането му 
в експлоатация.   

• Спазвайте настоящата инструкция за транспорт, разтоварване, повдигане, съхранение 
на съоръжението. 

• Ако не можете да се справите сами - се консултирайте с производителя. 
 

7.1 Демонтаж и изхвърляне 
След изтичане на „живота” на съоръжението, то трябва да бъде отстранено професионално. 
Важно при демонтаж е предварително да се уверите, че всички ел. компоненти са изключени 
от захранването. В съоръжението не трябва има източници на ток, напрежение, температура 
или друг вид енергия. Уверете се, че всички компоненти са изключени -  всички връзки към 
водна, фреонова, дренажна система трябва да са предварително прекъснати. В 
съоръжението не трябва да се съдържа вода, фреон или други газове. Всички компоненти се 
подготвят за връщане на вторични суровини, съгласно действащите в страната разпоредби. 

8. Действия при авария 
В случай на авария или ненормална работа инсталацията  спира сама с цел  запазването на 
нейните компоненти  от последващи по тежки повреда.  
Ако се усъмните в правилната работа на камерата или персонала по подръжката не може да 
се справи с някоя аварийна ситуация, изключете блока от ел.захранването, изключете и 
захранването към ел.таблото. Вземете нужнте предпазни мерки за предпазване от пожар, 
поражения от електрически ток на персонала, охрана на труда или замърсяване на околната 
среда и се обърнете за съдействие към  оторизирания  сервиз  на фирма   „Тангра-АВ” ООД.   
 
Телефони за контакт: 
(02)925 05 99, 925 06 10,факс (02) 925 05 57 e-mail:office@tangra.bg,   www.tangra.bg 

Да се спазват действащите в страната наредби за противопожарна 
безопасност.  
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9. Приложения  

9.1 Контролна карта 
Препоръчваме да се попълни грижливо по време и след първоначалното пускане на 
съоръжението в експлоатация. 

1. Нагнетателен вентилатор: 
: 

 

 

2. Смукателен вентилатор: 
: 

 

 

3. Настройка на моторни защити: 
 
 

4. Пресостат замърсен филтър пресен въздух: 
 

         
5. Пресостат замърсен филтър изхвърлян въздух: 

   
 
 

6. Пресостат опасност от замръзване на рекуператор / : 
 

 

7. Термостат байпас на рекуператор: 
 

 

8. Задвижка на байпас рекуператор: 
 

Модел: / Model: Фази: / Phase: 

I /номинален/ 
[A]   
(От 

производителя)  

I /измерен/  [A]  
    

(От инсталатора) 
 

    

Модел: / Model: Фази: / Phase: 

I /номинален/ 
[A] 
 (От 

производителя)  

I /измерен/ [A] 

 
 (От инсталатора) 

    

Нагнетателен вентилатор / Supplay fan  
[А] 

От инсталатора 
 

Смукателен  вентилатор / Exhaust fan  
[А]  

От инсталатора 
 

ΔP1  [Pa] 
От производителя  

ΔP2  [Pa] 
От производителя  

ΔP3  [Pa] 
От производителя  

Т1  [°C] 
От производителя  

М2 Модел: / Model:  От производителя  
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9.2 Идентификационна табела 
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10. Сервизна карта 
 

  СЕРВИЗНА КАРТА                                                                          
 

Дейност 

Activity 

Забележка  

Note 

Монтаж 

Install 

6 месеца 

6 months 

12 месеца 

12 months 

18 месеца 

18 months 

24 месеца 

24 months 

Идентификационен  / Identity №:       

Модел: / Model:  
      

Нагнетателен вентилатор  
Supplay fan 

     

Смукателен вентилатор 
Exhaust fan 

     

Настройка на моторни защити  
Setting of motor protection 

     

Пресостат замърсен филтър пресен въздух  
Pressure switch “dirty filter” Fresh Air 

     

Смяна на замърсен филтър пресен въздух  
Exchange dirty filter Fresh Air 

     

Пресостат замърсен филтър изхвърлян въздух 
Pressure switch “dirty filter” Exhaust Air 

     

Смяна на замърсен филтър изхвърлян въздух  
Exchange dirty filter Exhaust Air 

     

Пресостат опасност от замръзване на  
/ Pressure switch “danger of freezing  

     

Термостат байпас на рекуператор 
Thermo switch “bypass” 

     

Задвижка на байпас рекуператор 
Actuator by-pass recuperative heat exchanger 

     

Извършил 
монтажа  Insaller 

Име и Фирма 
Name & Company 

     

Дата на монтаж / Инспекция 

Date of installing / Inspection 

     



 

Дейност 

Activity 

Забележка  

Note 

30 месеца 

30 months 

36 месеца 

36 months 

42 месеца 

42 months 

48 месеца 

48 months 

54 месеца 

54 months 

Идентификационен  / Identity №:       

Модел: / Model:  
      

Нагнетателен вентилатор  
Supplay fan 

     

Смукателен вентилатор 
Exhaust fan 

     

Настройка на моторни защити  
Setting of motor protection 

     

Пресостат замърсен филтър пресен въздух  
Pressure switch “dirty filter” Fresh Air 

     

Смяна на замърсен филтър пресен въздух  
Exchange dirty filter Fresh Air 

     

Пресостат замърсен филтър изхвърлян въздух 
Pressure switch “dirty filter” Exhaust Air 

     

Смяна на замърсен филтър изхвърлян въздух  
Exchange dirty filter Exhaust Air 

     

Пресостат опасност от замръзване на  
/ Pressure switch “danger of freezing  

     

Термостат байпас на рекуператор 
Thermo switch “bypass” 

     

Задвижка на байпас рекуператор 
Actuator by-pass recuperative heat exchanger 

     

Извършил 
монтажа  Insaller 

Име и Фирма 
Name & Company 

     

Дата на монтаж / Инспекция 

Date of installing / Inspection 
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