Napotki za menjavo filtrov za rekuperator novus (F) 300 in novus (F) 450
Filtri za oba aparata so enaki. Ob menjavi je potrebno zamenjati dva filtra: tistega, ki
čisti zunanji dovodni zrak in tistega, ki čisti notranji odpadni zrak, da le-ta ne bi
umazal prenosnika toplote.
Naprava vsake 3 mesece opozori, da je potrebno zamenjati filtre ne glede na to,
koliko so ti dejansko umazani. Filtre je treba obvezno menjati vsaj na 6 mesecev, torej
jih menjate v intervalu med 3 in 6 meseci.
Obstajata 2 kakovostna razreda filtrov:
• filter G4 je srednje kakovosti, priporočamo ga za filtriranje odpadnega zraka iz
prostorov.
• filter F7 je visoke kakovosti in zadržuje tudi cvetni prah, drobne prašne delce in
mikrodelce, ki so pozimi navzoči v zraku zaradi kurjenja. Po aktualnih predpisih
je uporaba filtra F7 nujna za filtriranje dovodnega zraka.
Predlagamo, da pri menjavi filtrov uporabite en filter G4 za čiščenje odvodnega
odpadnega zraka in en filter F7 za čiščenje dovodnega (zunanjega) zraka.

V katero režo je potrebno namestiti kateri filter?
Če je ob reži napis »aussenluft«, je tu potrebno vložiti filter za dovodni (zunanji) zrak
(F7). Če napisa ni, ugotovite ali je aparat leve ali desne izvedbe. Če gre za aparat leve
izvedbe z oznako L (levi par cevi DN160 je povezan z razdelilnimi škatlami, desni par
gre na fasado), je filter za zunanji zrak na desni strani. Če je aparat desne izvedbe z
oznako R (desni par cevi DN160 je povezan z razdelilnimi škatlami, levi par gre na
fasado), je filter za zunanji zrak na levi strani. Filter za zunanji zrak je na tisti strani
rekuperatorja, kjer vanj prihajajo cevi, ki so povezane z zunanjostjo. Puščica na
filtru naj bo vedno obrnjena navzdol.
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Kako izklopiti opozorilo, ki sporoča, da je čas za menjavo filtrov?
Opozorilo za menjavo filtrov se pojavi v obliki utripajočega rumenega trikotnika v
zgornjem desnem kotu TFT zaslona. Po zamenjavi filtrov je potrebno izklopiti
opozorilo in resetirati interval (odštevalnik dni do menjave). To naredimo tako, da na
TFT zaslonu odpremo lokacijo Menu/Nastavitve/Filter in pritisnemo kljukico poleg
teksta »Po menjavi filtrov, pritisku kljukico in pritisku na tipko potrdi, bo čas do
naslednje menjave filtrov ponovno začel teči.« in pritisnemo [Enter]. Zgoraj lahko
nastavimo tudi čas menjave filtrov, ki vklopi opozorilo za zamenjavo. Priporočamo, da
ga nastavite na 180 dni in menjate filtre ob vsakem opozorilu, torej na 6 mesecev.

Na kaj je še potrebno biti pozoren:
Rešetka (navadno fasadna), kjer zunanji zrak vstopa v sistem, naj bo čista in brez fine
mrežice, ki se lahko povsem zamaši z mehansko umazanijo ali ledom! Če aparat na 1.
ali 2. stopnji deluje z vso močjo, je najverjetneje zamašen dovod zunanjega zraka.
Očistite obe rešetki na fasadi. Ob menjavi filtrov v aparatu, se morajo očistiti ali
zamenjati filtri v odvodnih rozetah, če te rozete vsebujejo tudi filtre.
Želimo Vam uspešno uporabo najboljše naprave na trgu in ugodno počutje v vedno
kakovostnem zraku v Vašem domu!
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