PREZRAČEVANJE Z VRAČANJEM
TOPLOTE

Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt

Proizvajalec: Aldes
Uvoznik:
DIEM d.o.o.; Ulica ob hrastih 8; 1291 Škofljica
Tel.: 01 3666 698

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt
Standardi skladnosti


skladnost



WEEE recikliranje

Prednosti
 En model za konstantni
tlak in pretok zraka.

 Najtišji sistem na tržišču.
 Enostaven za montažo in
nastavitvijo.

 92 % izkoristek
toplotnega izmenjevalca.

 Zelo nizka poraba.
 Verzija z multi-funkcijskim
daljinskim upravljalnikom.

Dee Fly Cube micro-watt

Dee Fly Cube micro-watt z multi-funkcijskim daljinskim upravljalnikom

PODROČJE UPORABE
 Splošno in redno prezračevanje bivališča
 Sistem za rekuperacijo toplote

OPIS
 Ventilatorska enota za rekuperacijo toplote
 Omogoča konstantni tlak ali konstanti pretok zraka
3
3
 Pretok zraka od 60 m /h do 300 m /h (Dee Fly Cube
3
3
300) ali od 90 m /h do 370 m /h (Dee Fly Cube 370).
3
 Zvočni tlak 30.7 dB (A) pri 150 m /H (Lp pri 2 m).
 2 filtra svežega zraka (G4 + F7) in 1 izpušni filter (G4).
Filtracija je aktivirana v »by-pass« načinu.
 100 % »by-pass« standardno.
 Toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom in micro-watt
motor.
 Povezave: 4 priključki Ø 160 mm.
 4 možne hitrosti z načinoma »Absence« (odsotnost) in
»Boost« (spodbuda).
 Upravljanje preko:
Uporabniške tipkovnice na sprednji strani in servisni
tipkovnici na tiskanem vezju.
Multi-funkcijskega daljinskega upravljalnika. Več
spodaj.
 Videz naprave: zunanje ohišje z efektom nerjavnega jekla
(RAL 9006) – širine 600 mm.
 Mejne temperature delovanja:
Zraka v notranjosti 5°C do 50°C.
Svež ali izpušni zrak -7°C do 40°C.
 Zaščita pred zmrzaljo z uravnoteženjem pretokov zraka
(standardno) in z pred-gretjem zraka (opcijsko).
 Naprava je zasnovana in izdelana v Franciji ter vsaka
posebej pregledana pred izhodom iz tovarne.
 2 leti garancije.

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Namestitev dodatne opreme in servisiranje Dee Fly Cube

OPIS
Pokrov (maska) razvoda
 Dekorativna teleskopska pločevinasta maska:
za montažo nad napravo, za zakritje dovodnih
in odvodnih cevi.
 Prilagodljiva višina od 307 mm do 600 mm.
Stropni razdelilec
 Uporablja se za prehod razvoda skozi strop.
 Zagotavlja enostavno montažo, brez vplivanja
na tesnjenje med stavbo in cevnega razvoda.
Električni pred-grelec
 Zaščita toplotnega izmenjevalca proti
zmrzovanju.
 Uporablja se za ogrevanje dovodnega
svežega zraka.
Sifon
 Standardni PVC vodovodni priključek (Ø 32
mm) za odvod kondenzata.
Rezervni filtri
 Za servisiranje Dee Fly Cube.

OSTALI DODATKI
Dee Fly Cube je kompatibilen tudi z naslednjimi
dodatki. Glej ustrezno dokumentacijo.
 Bahia Curve rešetka.
 Ubio grelni modul. Uporablja se v energetsko
visoko učinkovitih stavbah povezanih z Dee
Fly Cube. Modul vam omogoča upravljanje
funkcije ogrevanja bivalnih prostorov, brez
prisotnosti dodatnih grelnih elementov.

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt

 Napajanje: 230 V – 50 Hz enofazni.
 Največja intenzivnost: 1.75 A (Dee Fly
Cube 300), 2.5 A (Dee Fly Cube 370)
 Stopnja zaščite: IPX1, razred I.
 Največja moč: 230 W (Dee Fly Cube
300), 340 W (Dee Fly Cube 370).

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt

MONTAŽA
Dee Fly Cube
 Vertikalna montaža na steno. Horizontalna montaža na tla je prepovedana.
 Nosilec za stensko montažo priložen k napravi.
 Odtok kondenzata s priklopom na PVC cev Ø 32 – sifon ni priložen.
 4 Ø 160 mm priključki z »Easy Clip« spojni kosi.
 Naprava mora biti nameščena v izolirano sobo, zaščiteno pred zmrzaljo. Za doseganje optimalnih izkoristkov, priporočamo
montažo v ogrevanem prostoru.

 Bolj kot podstrešje so za montažo primernejši nenaseljeni prostori (npr. klet) Najmanjša širina potrebna za premik naprave: 63 cm

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt

REGULACIJA IN URAVNAVANJE PRETOKA ZRAKA
Namestitveni vmesnik
Dee Fly Cube 300 in 370
 Funkcije
- Izbira načina: Konstantni pretok ali konstanti tlak.
- Prilagoditev nastavitev pretoka zraka* (način konstantnega pretoka) ali nastavitev tlaka** (način konstantnega tlaka) za vsako
od naslednjih ventilacijskih hitrosti:
1. Odsotnost,
2. Standardni pretok zraka ali tlak,
3. Dodatni pretok ali tlak v kuhinji.
4. Največji pretok zraka ali tlak pri izbiri načina »BOOST« (spodbuda).
 Dodatne funkcije z multi-funkcijskim daljinskim upravljalnikom. Glej ustrezno stran.
3

3
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* Med 60 m /h in 300 m /h (Dee Fly Cube 300) ali med 90 m /h in 370 m /h (Dee Fly Cube 370).
** Med 50 Pa in 200 Pa

Uporabniški vmesnik
 Funkcije
- Izbira ventilacijske hitrosti za:
1. Način – odsotnost: uporablja se za daljšo odsotnost (dopust) – brez funkcije časovnika,
2. Standardni pretok zraka: klasični ventilacijski pretok zraka – brez funkcije časovnika,
3. Kuhinjski pretok zraka: omogoča povečanje pretoka zraka v kuhinji. Verzija FR: 30 min časovnik. Pretok se zmanjša na
klasičnega po 30 minutah brez dodatnih posegov uporabnika,
4. »BOOST« funkcija pretoka zraka: zagotovi maksimalni ventilacijo v stanovanjskem objektu. Funkcija hiperventilacije v
poletnih nočeh izrabi hladen zunanji zrak, da ohladi objekt brez dodatnih stroškov. Verzija FR: 8 min časovnik.
- Izbira načina za toplotno udobje (by-pass loputa):
1. Samodejni način: enota optimizira delovanje (preko by-passa ali ne) tako, da pozimi ohranja toploto v objektu in hladen zrak
poleti,
2. Ogrevalni način optimizacije: prioriteta je na dovajanju toplega zraka v objekt skozi celo leto,
3. Hladilni način optimizacije: prioriteta je na dovajanju hladnega zraka v objekt skozi celo leto.
- Prikaz napake ali indikatorja zamašitve filtra
 Dodatne funkcije z multi-funkcijskim daljinskim upravljalnikom. Glej ustrezno stran.

Lokacija vmesnika

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt

NAČIN DELOVANJA ZA TOPLOTNO UDOBJE
 Upravljanje by-pass lopute se izvaja samodejno glede na spodnje grafe.
 Če je aktiviran način 1 – samodejni način, je detekcija toplega ali hladnega načina samodejna preko analiz zunanjih
temperaturnih pogojev.

ELEKTRIČNA POVEZAVA
Dee Fly Cube
 Presek kabla: 3×1.5 mm2
 Napetost: 230 V AC enofazni

Opozorilo: za namestitev upoštevajte veljavne
standarde.
 Upravljanje Kuhinjskega pretoka zraka ali funkcije
»BOOST« je možen preko daljinske tipke (ni priložen).

Povezava za pred-grelec
 Za povezavo z Dee Fly BUS priključkom (brez polaritete).

SERVISIRANJE
 Menjava filtrov: enkrat ali dvakrat na leto ali ob prižigu
»Filter« indikatorja.
 Preverite nivo vode v sifonu: enkrat ali dvakrat na leto.
 Očistite toplotni izmenjevalec: posesajte vsake 2 leti.
 Očistite rešetke za zajem in izpuh zraka, da zagotovite
nemoten pretok zraka.

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt
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Prezračevanje z Dee Fly Cube
Multi-funkcijski daljinski upravljalnik
Standardi skladnosti


skladnost



WEEE recikliranje

Prednosti
 Upravljanje na veliki
razdalji

 Enostavna uporaba
 Diskretna in elegantna
oblika za ujemanje k
vsem vrstam notranje
opreme

PODROČJE UPORABE
 Splošno in redno prezračevanje bivališča
 Sistem za rekuperacijo toplote

OPIS





Radijski daljinski upravljalnik za Dee Fly Cube
Samo 3 kontrolni gumbi
Baterije priložene
Dve možnosti montaže:
- Montaža na steno
- Samostoječa izvedba
 Material: Bel ABS. Imitacija poliranega nerjavnega jekla
Namestitveni vmesnik
 Za uporabo monterja. Uporablja se za dodatne nastavitve
osnovnega Dee Fly Cube vmesnika.
 Funkcije:
- Pregled sistema,
- Aktivacija in konfiguracija časovnika,
- Nastavitve časovnika hitrosti ventilatorjev,
- Aktiviranje samodejne nočne hiperventilacije
(»AutoBoost«),
- Nastavitev temperature poletnega udobja,
- Nastavitev obdobja menjave filtrov.
Uporabniški vmesnik
 Nadomesti osnovni Dee Fly Cube vemsnik.
 Funkcije:
- Izbira ventilacijske hitrosti,
- Izbira načina toplotnega udobja,
- Prikaz temperature,
- Prikaz informacij naprave (stanje filtrov, vstopne in
izstopne temperature na toplotnem izmenjevalcu,
energija povrnjena preko izmenjevalca).

OPIS
 Multi-funkcijski daljinski upravljalnik ni naprodaj
posamezno. Glej ključ.

Prezračevanje z Dee Fly Cube
Multi-funkcijski daljinski upravljalnik

NAMESTITEV
 Domet daljinskega upravljalnika se lahko razlikuje glede na ovire (stene, stropi, itd.). Na odprtem je domet upravljalnika 150 m.
- Namestitev daljinski upravljalnik na mesto, kjer je radijska komunikacija dobra: to je vidno na prikazu »Info« (preverite, da moč
signala kaže najmanj 2 črtici).
- Da zagotovite dober signal, ne postavljajte ali obešajte daljinskega upravljalnika na kovinsko podlago.
 Multi-funkcijski daljinski upravljalnik mora biti lociran v coni udobja stanovanja (ogrevana soba). Temperatura, ki jo odmeri senzor
v daljinskem upravljalniku, služi za optimiziranje delovanja Aldes prezračevalnih naprav.

 Položite na ravno podlago.
 Odprite zadnjo stranico upravljalnika kot stojalo

 Stenski nosilec (priložen) pritrdite z dvema vijakoma (nista
priložena).
 Priporočena višina: 1.40 m nad tlemi.

ELEKRTIČNA POVEZAVA
 Napaja se z dvema alkalnima 1.5 V LR03 AAA baterijama (priloženo).

PREZRAČEVANJE Z VRAČANJEM
TOPLOTE

Dee Fly Cube 300 in 370 micro-watt
Princip delovanja
Prezračevanje z vračanjem toplote omogočajo glavno in neprekinjeno
prezračevanje, z odvzemanjem toplote odvodnega zraka in z njo ogrevati
svež zrak.
Ta vrsta prezračevanja filtrira dovodni zrak in s tem zagotovi čist zrak znotraj
bivalnih prostorov.
Svež zrak se preko toplotnega izmenjevalca ogreje do te mere, da se zniža
potreba po dodatnem ogrevanju.
Kompaktna izvedba omogoča enostavno montažo v klet ali omaro.

Prednosti
Dee Fly Cube ponuja:
 En model za konstantni tlak ali pretok,
 Najtišji sistem na trgu,
 Enostaven za montažo in uporabo,
 92% izkoristek pri izmenjavi toplote,
 Zelo nizka poraba energije,
 Verzija z multi-funkcijskim daljinskim upravljalnikom.
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