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Ez a szerelési útmutató része a szellőzőbereberendezés szállítási tartal-
mának, és ezt mindig együtt kell tartani a készülékkel áthelyezés vagy más
tulajdonosnak való átadás esetén. Ha megsérülne, vagy elveszne, akkor
forduljanak a forgalmazóhoz a pótlás érdekében.

This instruction book is an integral part of the appliance and as
a consequence must be kept carefully and must ALWAYS
accompany the appliance even if transferred to other owners or
users or transferred to another plant. If damaged or lost,
request another copy from the Manufacturer.

Ezen a berendezésen a szerelési, javítási, illetve karbantartási munáká-
latokat csak az arra szakképzett szakemberek végezhetik el az ebben az
útmutatóban előírtak alapján. Ne hajtson végre módosítást a terméken,
mert azzal veszélyt okozhat, és a gyártó, valamint a forgalmazó nem vál-
lal felelősséget a következményekért.

Repair and maintenance interventions must be carried out by
authorised staff or staff qualified according to that envisioned
by this book. Do not modify or tamper with the appliance as
dangerous situations can be created and the appliance manu-
facturer will not be liable for any damage caused.

A szállítmány átvételét követően ellenőrizzék annak az épségét, a szállí-
tás teljes körűségét. Ha hiányosságot tapasztalnak, akkor a kifogásukat
24 órán belül juttassák elírásban a forgalmazóhoz.

After having removed the packaging ensure the integrity and
completeness of the content. If this is not the case, contact the
Company that sold the appliance.

Ennek a terméknek a fölszerelését csak az arra képzett szakember
végezheti el a fölszerelés helyén érvényben lévő szabványok, egyéb
előírások, valamint az ebben az útmutatóban foglaltak figyelembevételé-
vel.

The appliances must be installed by enabled companies in com-
pliance with the Law 5 March n° 46 which, at the end of the
job issues a declaration of conformity regarding installation to the
owner, i.e. in compliance with the Standards in force and
the indications supplied in this book.

A gyártó nem tartozik felelősséggel az embereken, állatokon vagy tár-
gyakon keletkezett sérülésekért vagy károkért, amik a nem megfelelő,
szakszerűtlen szerelésből, karbantartásból vagy javításból következnek
be.

Any contractual or extracontractual liability of the Manufacturer
is excluded for injury/damage to persons, animals or objects
owing to installation, regulation and maintenance errors or
improper use.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termék használata során elektromos energia és víz
alkalmazása szükséges. Ez az alábbi biztonsági előírásokat igényli:

We remind you that the use of products that employ electrical energy and
water requires that a number of essential safety
rules be followed, including:

Ezt a berendezést nem használhatják gyermekek és szellemileg korlá-
tozott személyek!

This appliance must not be used be children and unaided dis-
abled persons.

Tilos megérinteni a berendezést mezítláb vagy nedves, nyirkos
testrésszel!

It is prohibited to touch the appliance when you are barefoot
and with parts of the body that are wet or damp.

Tilos minden beavatkozás (pl. karbantartás, tisztítás, ...) a berendezé-
sen az elektromos hálózatról való leválasztás előtt! A főkapcsolónak
OFF (Ki) állásban kell lennie!

It is prohibited to perform any maintenance or cleaning opera-
tion before having disconnected the appliance from the
mains electricity network, by positioning the plant master switch
at "off"

Tilos módosítani a berendezés biztonsági elemein vagy beállításain a
gyártó engedélye és részletes útmutatásai nélkül!

It is prohibited to modify the safety or adjustment devices
without the manufacturer’s authorisation and precise instruc-
tions

Tilos levágni vagy kitépni az elektromos kábeleket a berendezésből,
mielőtt azt leválasztanák az elektromos hálózatról!

It is prohibited to pull, detach or twist the electrical cables
coming from the unit even if it is disconnected from the electri-
cal mains

Tilos fölmászni a berendezésre, arra ráülni, vagy valamilyen tárgyat
azon hagyni!

It is prohibited to climb onto the unit, sit on it and/or rest any
type of object on it.

Tilos vizet önteni, vagy fecskendezni a berendezésre! It is prohibited to spray or jet water directly onto the unit.

Tilos kinyitni a berendezés ajtóit vagy a burkolatát, mielőtt leválaszta-
nák az elektromos hálózatról a főkapcsolóval!

It is prohibited to open the doors for accessing the internal parts
of the appliance without first having switched off the master
switch of the "system".

Tilos olyan helyen hagyni a csomagolóanyagokat, ahol gyermekek elér-
hetik, mivel az veszélyes lehet!

It is prohibited to disperse, abandon or leave the packing mate-
rials within the reach of children, as they are a potential
source of danger
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A SIC vállalat folyamatosan fejleszti a termékeit. Az
esztétikai jellemzők, a mértetek, a műszaki adatok és
a tartozékok változhatnak, ezért a gyártó fenntartja a
jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra. 

As our Company is constantly involved in the continuous impro-

vement of its production, aesthetic characteristics and dimen-

sions, technical data, equipment and accessories can be subject

to variation. For this reason the manufacturer reserves the right

to make any changes without prior notice.



AZ ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK  SYMBOLS USED

FIGYELMEZTETÉS! WARNING

VESZÉLY! DANGER

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! DANGER RISK OF ELECTRIC SHOCK

CSAK A JOGOSULTAK FIGYELMÉBE! ATTENTION ONLY AUTHORISED STAFF

TILOS! PROHIBITION
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FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

A hővisszanyerős szellőzőberendezést emberek által használt
helyiségek szellőztetésére tervezték, nem alkalmas mérgező vagy
gyúlékony gázokkal való üzemeltetésre. Ezért nem használható
olyan környezetben, ahol a levegő más egyéb gázokat vagy szi-
lárd anyagokat tartalmaz!
A berendezésnek más célra való használata mint amit ez útmutató
tartalmaz a gyártó felelősségének a közvetlen vagy közvetett
károknak a visszautasítását vonja maga után.  

IMPORTANT NOTES:

The heat recovery unit is a machine designed and built exclusi-

vely to change air in the civil environments, incompatible with

toxic and inflammable gases. Therefore it cannot be used in those

environments where the air is mixed and/or altered by other

gaseous composites and/or solid particles.

The use of the same for different purposes from those envisioned,

not conform to that described in this manual, will make any direct

and/or indirect liability of the Manufacturer automatically become

null and void.

A BERENDEZÉS AZONOSÍTÁSA IDENTIFICATION OF THE UNIT

CE jelölés
A hővisszanyerő berende-
zés megkapta a CE megje-
lölést az Európai Unió
2006/42/CE, 2004/108/CE,
2006/95/CE, 2002/95/CE,
2002/96/CE irányelvei és
azok módosításai szerint.

CE Identification 

The Heat Recovering Unit is

CE marked in accordance

with European Community,

with the following directives:

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2006/95/EC, 2002/95/CE,

2002/96/CE and following

modifications.

A Típus / Model

B Gyári szám / Serial number

C

Feszültség [V] / Voltage [V]

A fázisok száma / Number of phases

Frekvencia [Hz] / Frequency [Hz]

D Legnagyobb áramfelvétel [A] 
Maximum absorbed current [A]

E Azonosító / Code

F A gyártás időpontja / Manufacturing date

G CE jelzés / CE mark

H A gyártó megjegyzése / Manufacturer's mark

I Az alapkészülék tömege [kg] / Basic unit weight [kg]

Viale dell’Industria, 25 - 37044 Cologna Veneta (VR)

HG
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BEMUTATÁS

A CFR-90 és a CFR-90F típusú készülékek kiemelkednek  a
hővisszanyerős szellőzőberendezések közül köszönhetően a különleges,
alumíniumból készült, ellenáramú, levegő/levegő hőcserélőnek, valamint
ennek következtében a 90%-nál magasabb  hatásfoknak.
Ez jelentősen csökkenti a friss levegőnek az utánfűtési/utánhűtési igé-
nyét, egyszerűsíti a levegő-, illetve a vízoldali csatlakozásokat, és na-
gyon alacsony energiafogyasztást biztosít.

A CFR-90 jelű készülékeket a tetőn való vagy ahhoz hasonló elhelye-
zésre tervezték. Sokféle légcsatorna kialakítási megoldást tesznek
lehetővé az alapkivitelben a  közvetlen meghajtású, AC motorral szerelt
ventilátorokkal, amelyek külön kérésre szállíthatók EC motorokkal is.      
A CFR-90F típusok alkalmasak az álmennyezeti elhelyezésre, ezeket
már az alapkivitelben EC motorokkal szerelik. 
Mindkét termékcsoportot F7 szűrőkkel látják el a légbeszívásnál.
Elektromos kapcsolótáblát, továbbá elektronikus vezérlést tartalmaznak
a léghőmérséklet és a ventilátor fordulatszám szabályozására, valamint
az automatikus friss levegős hűtés működtetésére.

A CFR-90 jelű termékcsalád hat méretnagyságot tartalmaz egymás fölötti
ventilátor elhelyezéssel. A légszállítási tartomány  300 - 8200 m3/h. 

A CFR-90F sorozat négy terméket foglal magába, amelyek kis beépítési
magasságúak, és a légszállításuk 200 - 2900 m3/h.

A CFR-90 és a CFR-90F típusú berendezések
kiegészíthetők a BIOXIGEN® nevű ionizációs rendszer-
rel. Ez az eszköz egyedülálló a hővisszanyerők terüle-
tén. Kellemes illatot, valamint a készülék, ill. a légcsa-
torna felületein egészségesebb körülményeket biztosít.

INTRODUCTION

CFR-90 & CFR-90F heat recovery units are distinguished by a special

aluminium air-to-air counterflow heat recovery exchanger, able to ensure

even more than 90% efficiency.

This means a heavy reduction of additional heating/cooling systems for

fresh air, a simplified air & water plant and very low consumption.

CFR-90 series units, designed for roof application or similar, match a lot

of air plant configurations and use standard AC direct driven fans, which

can be replaced by EC technology interchangeable fans (as an option);

CFR-90F series units, suitable for false-ceiling installation, are already fit-

ted with EC motors.

Both series are provided with standard F7 compact filter on each air inta-

ke, electrical board and electronic controller, able to control air tempera-

ture, free-cooling mode and fan speed.

CFR-90 series is composed of six sizes, double deck version only, to

cover a needing of ventilation from 300 up to 8200 m3/h.

CFR-90F series consists of four sizes, flat version, to cover a needing of

ventilation from 200 up to 2900 m3/h.

The models of the series CFR-90 & CFR-90F can be given

with a ionization system of the air called BIOXIGEN®.

This system, unique in his type, makes the air and surf-

sces of the machine, of the ducts and of the bordering

rooms healthy and good smelling.



A SZERELÉSI ÚTMUTATÓ LEÍRÁSA

Ez az útmutató ismerteti a CFR-90 és a CFR-90F hővisszanyerős
szellőzőberendezéseknek a szállítására, a fölszerelésére, a használatá-
ra, valamint a karbantartására vonatkozó előírásokat. 

Ebben a leírásban a felhasználó megtalálja a helyes és biztonságos föl-
szerelésre vonatkozó információkat. 

Ha az ebben az útmutatóban leírtakat figyelmen kívül hagyják, és nem
ennek megfelelően szerelik föl a berendezést, akkor az a garancia visz-
szavonását eredményezi. Ezen felül a gyártó elutasít minden felelőssé-
get a szakszerűtlen fölszerelésből eredő közvetlen vagy közvetett káro-
kért. 

Az átvételkor ellenőrizzék, hogy a termék sértetlen-e, és a szállítás tel-
jes körű-e. A gyártó és a forgalmazó csak az átvételtől számított 2 na-
pon belül, írásban benyújtott panaszt tud elbírálni.

PRESENTATION OF THE MANUAL

This manual describes the rules for the transportation, the installation,

the use and the maintenance of the heat recovery. The user will find

everything that is normally useful to know for a correct and safe installa-

tion of CFR-90 and CFR-90F unit. 

The non-observance of what is described in this handbook and an ina-

dequate installation of the unit may cause the cancellation of the gua-

rantee that the Manufacturing Company grants on the same one. 

The Manufacturing Company, moreover, does not answer to possible

direct and/or indirect damages due to wrong installation carried out by

inexpert and/or non-authorised staff. 

At the moment of the purchase, check that the machine is integral and

complete. 

Claims will have to be produced within 2 days from the reception of the

goods.
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GARANCIA

A készülék élettartama és teljesítménye akkor optimális szintű, ha az alkalmazását, illetve a karbantartását az itt leírtak, valamint az érvényben lévő

előírások szerint biztosítják.

A SOLARONICS Kft. 1 év garanciát ad az alkatrészekre és a készülékekre, azok leszállításától számítva. A garancia csak gyártási és anyaghibákra

vonatkozik abban az esetben, ha betartják az ebben a szerelési-kezelési utasításban megadott ajánlásokat, amelyek a gyártó előírásait képezik, és az

üzembehelyezést a SOLARONICS Kft-vel vagy az általa megbízott szakszervizzel végeztetik el, majd az ennek megfelelő dokumentumot elküldik a

SOLARONICS Kft. részére.

A gyártó és a forgalmazó elutasítja a garanciális igényeket abban az esetben, ha a készülékhibát külső jelenség, hanyag kezelés, a jelen útmutatóban

foglaltak be nem tartása, az átvételt követő szállítási sérülés, nem gyári alkatrészek beépítése, nem a szakszerviz által végzett beüzemelés vagy kar-

bantartás okozza.

A szerelő, miután meggyőződött arról, hogy a készüléket a jelen műszaki leírás szerint szerelték fel, 

1. köteles tájékoztatni a felhasználót, hogy:

- a felhasználó nem hajthat végre módosításokat a készülék tervezését és szerelését illetően. A biztonsági elemek vagy a készülék

működését befolyásoló alkatrészek legkisebb módosítása vagy cseréje azzal jár, hogy a készülék elveszti a garanciát!

- az előírt tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése elengedhetetlen! Félvente egy megelőző karbantartás kötelező! 

A SOLARONICS Kft. - karbantartási szerződés keretében - vállalja a felülvizsgálat elvégzését.

2. át kell adja a felhasználónak a készülék alkalmazására vonatkozó előírásokat, a használati és karbantartási utasítással.

A SOLARONICS Kft. fenntartja magának a jogot, hogy naprakész állapotba hozza ezt au útmutatót!

FIGYELEM! Ezt a készüléket nem szabad a háztartásban használni!
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1 - MŰSZAKI JELLEMZŐK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1a A CFR-90 TÍPUS MŰSZAKI JELLEMZŐI

• A vázszerkezet anyaga extrudált alumínium ötvözet, az elemek
megerősített nylon sarokidomokkal csatlakoznak egymáshoz.

• A burkolat 23 mm vastag szendvicspanel, ami kívül-belül bevonattal
ellátott lemezekből áll (RAL 9002), közöttük 45 kg/m3 sűrűségű, poli-
uretán hő és hangszigetelés található.

• F7 minőségű, polipropilén szűrők találhatók mindkét légbeszívásnál,
amelyeket az oldalsó burkolat kinyitása után lehet kihúzni.

• Közvetlen meghajtású, kettős légbeszívású, előrehajló lapátozású
centrifugálventilátorok, a készülékről vezérelt, egy sebességű AC
motorral (külön rendelésre EC motorral).

• 90%-nál magasabb hatásfokú, alumíniumból készült, ellenáramú,
levegő-levegő hővisszanyerő, beépített friss levegős hűtés (free-
cooling).

• Beépített elektromos csatlakozódoboz és elektronikus vezérlés NTC
hőmérséklet érzékelőkkel a friss levegő, az elszívott levegő, valamint
a kibocsátott levegő ágban.  A vezérelt funkciók:
- légszállítás (vezérlés kézi beállítással vagy nyomásérzékelőről

(opció) vagy  CO2 érzékelőről (opció),
- automatikus free-cooling,
- a hőcserélő jégtelenítése vagy a jegesedés megelőzése előfűtéssel

(az alapkivitelben vagy a szállított légmennyiségek változtatásával
(EC ventilátoros berendezéseknél),

- melegvizes/hűtöttvizes hőcserélő,
- kiegészítő fűtőegység on/off vezérléssel,
- szűrő eltömődés jelzés opció (nyomáskapcsoló),
- időzítő.

• Távvezérlő egység, előkészítve épületfelügyeleti rendszerhez
(Modbus RTU).

1a TECHNICAL SPECIFICATIONS CFR-90

• Frame made from extruded Anticorodal 63 aluminium alloy bars,

connected by 3-way reinforced nylon joints

• Sandwich panels, 23 mm thickness, galvanized sheet metal inner

skin and precoated (RAL 9002) sheet metal outer skin; 45 kg/m3

density foamed polyurethane as heat and sound insulation

• Filtering sections at both air intakes complete with F7 efficiency

cell filters with polypropylene media, extractable from side remo-

vable panels

• Full-range controlled direct driven double inlet forward curved

centrifugal fans; as an option, low consumption EC technology

motors

• Air-to-air aluminium counterflow heat recovery device, efficiency

over 90%, built-in free-cooling system

• Electrical box with main switch and control electronics, NTC tem-

perature sensors on fresh air, return air and exhaust air. 

Controlled functions:

- airflow rate (by manual selection or by pressure sensor/CO2 sen-

sor, as option)

- automatic free-cooling mode

- heat recovery defrosting/icing prevention by preheating (basic

unit) or by airflow ratio change (unit with EC fans)

- water heating/cooling (changeover) coil

- additional heating system on/off signal

- air filter condition (by pressure switch, as option)

- clock setting

• Remote control panel, already prearranged with Modbus RTU pro-

tocol for Building Management System

1b A CFR-90F TÍPUS MŰSZAKI JELLEMZŐI

• 90%-nál magasabb hatásfokú, alumíniumból készült, ellenáramú,
levegő-levegő hővisszanyerő.

• Az oldalsó és a felső burkolat alucink lemezből készül 20 mm vastag
öntapadó, poliuretán hő-és zajszigeteléssel; alul alucink lemezből
készített, 15 cm vastagságú szendvicspanel van 45 kg/m3  sűrűségű,
poliuretán szigeteléssel.

• F7 minőségű, polipropilén szűrők találhatók mindkét légbeszívásnál,
amelyeket az oldalsó burkolat kinyitása után lehet kihúzni.

• Közvetlen meghajtású, hátrahajló lapátozású  centrifugálventilátorok,
EC motorral.

• Beépített friss levegős hűtés, motoros by-pass zsaluval.
• Rozsdamentes acélból készített kondenzátumgyűjtő a távozó levegő

ágban, oldalsó kivezetéssel.
• Beépített elektromos csatlakozódoboz és elektronikus vezérlés NTC

hőmérséklet érzékelőkkel a friss levegő, az elszívott levegő, valamint
a kibocsátott levegő ágban. 

• Távvezérlő egység, előkészítve épületfelügyeleti rendszerhez
(Modbus RTU). 

1b TECHNICAL SPECIFICATIONS CFR-90F

• Air-to-air aluminium counterflow heat recovery device, efficiency

over 90%

• Side and upper casing made from aluzink sheet metal, internally insu-

lated with 20 mm thickness adhesive polyurethane sound & heat proof

material; sandwich type lower panels, 15 mm thickness, aluzink outer

and inner skin with 45 kg/m3 foamed  polyurethane insulation

• Filtering sections at both air intakes complete with polypropylene

media F7 efficiency cell filters, extractable from lower removable

panels

• Direct driven single inlet backward curved plug fans with EC tech-

nology 

• Free-cooling system by motorised by-pass side damper

• Condensate drain tray on exhaust air circuit made from stainless steel

and provided with side water connection

• Side electrical box with main switch and control electronics, NTC tem-

perature sensors on fresh air, return air and exhaust air

• Remote control panel, already prearranged with Modbus RTU protocol

for Building Management System
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1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.1a A CFR-90 TÍPUSÚ BERENDEZÉS MŰSZAKI ADATAI 1.1a UNIT TECHNICAL DATA CFR-90

(1)       A névleges légszállításnál és a legmagasabb fordulatszámnál / Related to nominal air flow at max speed
(2)     1 m-re a készülék oldalától, légcsatornára csatlakoztatott ventilátorokkal; az aktuális működési zaj általában eltér a táblázatban megadott értéktől, függően a működési feltételektől, a visszaverődő

és a környezeti zajszinttől. / Related to 1 m far from unit side with ducted fans; the actual operation noise level generally differs from the values shown on the table, depending on the operation con-
ditions, on the reflected noise and on the surrounding noise

(3)      Névleges téli körülmények: külső hőmérséklet -7°C DB, RH 90%, belső hőmérséklet 20°C DB, RH 50% / Nominal winter conditions: external air -7°C DB, RH 90%, room air 20°C DB, RH 50%
(4)      Névleges nyári körülmények: külső hőmérséklet 32°C DB, RH 50%, belső hőmérséklet 26°C DB, RH 50% / Nominal summer conditions: external air 32°C DB, RH 50%, room air 26°C DB, RH 50%

CFR-90 TÍPUS / MODEL 60 140 240 340 510 700

Névleges légszállítás / Nominal airflow rate m3/h 600 1400 2400 3400 5100 7000

Legnagyobb statikus nyomás / Max. external static pressure (1) Pa 295 200 210 235 265 210

Fölvett áramerősség / Max current A 2,6 5,2 8,4 12,0 18,8 24,8

Hangnyomásszint / Sound pressure level (2) db (A) 40 42 43 46 47 47

VENTILÁTOROK / FANS 60 140 240 340 510 700

Tápfeszültség / Power supply V/f/Hz 230/1/50

Védelem / Protection class IP 44 55 55 55 55 55

Szigetelési osztály / Temperature class B F F F F F

HŐVISSZANYERŐ / HEAT RECOVERY 60 140 240 340 510 700

Téli üzemmód / Winter mode (3)

Hatásfok / Efficiency % 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Visszanyert hő / Saved power kW 4,9 11,6 19,8 28,1 42,1 57,8

Befúvott levegő hőmérséklet / Supply air temperature °C 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

Befúvott levegő páratartalom / Supply air RH % 15 15 15 15 15 15

Nyári üzemmód / Summer mode (4)

Hatásfok / Efficiency % 82,5 80,4 81,1 79,7 79,5 79,5

Visszanyert hő / Saved power kW 1,0 2,3 4,0 5,5 8,3 11,4

Befúvott levegő hőmérséklet / Supply air temperature °C 27,1 27,2 27,1 27,2 27,2 27,2

Befúvott levegő páratartalom / Supply air RH % 66 66 66 66 66 66
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1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.1b A CFR-90F TÍPUSÚ BERENDEZÉS MŰSZAKI ADATAI 1.1b UNIT TECHNICAL DATA CFR-90F

(1)      A névleges légszállításnál és a legmagasabb fordulatszámnál / At nominal air flow at max fan speed control signal set
(2)     Hangnyomásszint: 1 méterre a beszívástól, szabad térben. Az aktuális működési zaj általában eltér a táblázatban megadott értéktől, függően a működési feltételektől, a visszaverődő és a környezeti zajszinttől. 

/ Sound pressure level: data referred to 1 meter from inlet in free field. The actual operation noise level generally differs from the values shown on the table, depending on the operation conditions, on the reflected 
         noise and on the surrounding noise.

(3)      Névleges téli körülmények: külső hőmérséklet -10°C DB, RH 80%, belső hőmérséklet 20°C DB, RH 50% / Nominal winter conditions: external air -10°C DB, RH 80%, room air 20°C DB, RH 50%
(4)      Névleges nyári körülmények: külső hőmérséklet 32°C DB, RH 50%, belső hőmérséklet 26°C DB, RH 50% / Nominal summer conditions: external air 32°C DB, RH 50%, room air 26°C DB, RH 50%

CFR-90F TÍPUS / MODEL

Névleges légszállítás / Nominal airflow rate m3/h

Legnagyobb statikus nyomás / Max. extern. stat. press. (1) Pa

Fölvett áramerősség / Max current A

Fajlagos ventilátor teljesítmény  / Specific Fan Power (1) kW/m3/s

Hangnyomásszint / Sound pressure level(2) dB (A)

VENTILÁTOROK / FANS

Tápfeszültség / Power supply V/f/Hz

Vezérlőjel / Control signal

Védelem / Protection class IP

Szigetelési osztály / Temperature class

HŐVISSZANYERŐ / HEAT RECOVERY

Téli üzemmód / Winter mode (3)

Hatásfok / Efficiency %

Visszanyert hő / Saved power kW

Befúvott levegő hőmérséklet / Supply air temperature °C

Befúvott levegő páratartalom / Supply air RH %

Nyári üzemmód / Summer mode (4)

Hatásfok / Efficiency %

Visszanyert hő / Saved power kW

Befúvott levegő hőmérséklet / Supply air temperature °C

Befúvott levegő páratartalom / Supply air RH %

40 80 160 240

400 800 1600 2400

200 230 250 290

1,4 1,4 2,9 5,0

0,787 0,736 0,732 0,841

50,5 51,4 56,6 59,1

40 80 160 240

230/1/50

0÷10 Vdc

54

B F

40 80 160 240

90,0 91,1 90,0 90,0

3,6 7,3 14,5 21,8

17,0 17,3 17,0 17,0

11 11 11 11

80,0 81,2 80,0 80,0

0,6 1,3 2,6 3,9

27,2 27,2 27,2 27,2

66 66 66 66
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1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

A légbeszívás történhet a készülék hosszirányában vagy az oldalleme-
zek fölcserélésével 90°-ban.

The air intakes can be layed in-line or at 90° by changing closing panels
each other.

1.2 A CFR-90 TÍPUS LEHETSÉGES ELRENDEZÉSI VÁLTOZATAI
Kétféle telepítési változat áll rendelkezésre a levegő beszívásától, illetve
kifúvásától függően (01, 02). Ezek láthatók az alábbi ábrákon, és  a
megrendeléskor kell megadni a kívánt elrendezést.

1.2 POSSIBLE CONFIGURATIONS (only for CFR-90)
According to duct layout, unit air intakes and air outlets can match up 2
plant configurations (01, 02) as shown below, each of which to be speci-
fied at ordering.

01 TÍPUSÚ ELRENDEZÉS / CONFIGURATION TYPE 01
(ALAPKIVITEL / Standard type)

02 TÍPUSÚ ELRENDEZÉS / CONFIGURATION TYPE 02

A nézetek a vízcsatlakozás felőli oldalról értendők.
The configurations are referred to the water connection side view

Friss levegő

Kibocsátott levegő

Friss levegő

Kibocsátott levegő
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1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.3a A CFR-90 TÍPUS MÉRETEI ÉS TÖMEGE 1.3a DIMENSIONS  AND WEIGHTS CFR-90

TÍPUS / MODEL
CFR-90 60 CFR-90 140 CFR-90 240 CFR-90 340 CFR-90 510 CFR-90 700

Méret / Dimension

L mm 1500 1780 1780 1920 1920 2010
H mm 820 1110 1110 1250 1250 1300
W mm 660 660 1160 1110 1560 2170
A mm 232 232 298 331 331 (x2) 331 (x2)
B mm 102 263 263 290 290 290
E mm 500 500 1000 950 1400 2000
F mm 210 310 310 410 410 410
G mm 89 111 111 96 96 109
I mm 80 80 80 80 83 81
X mm 214 214 431 389 217 (x2) 315 (x2)
Y mm 262 269 269 294 294 294

Ø D 3/4” 1” 1” 1” 1” 1” 1/2
Tömeg / Weights kg 140 195 280 320 440 560

(1) külső levegő / outside air

(2) elszívott levegő / return air

(3) befúvott levegő / supply air

(4) távozó levegő / exhaust air

(c) fűtő/hűtő vizes hőcserélő (opció)
heating/cooling water coil (option)
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1.3b A CFR-90F TÍPUS MÉRETEI ÉS TÖMEGE 1.3b DIMENSIONS  AND WEIGHTS CFR-90F

TÍPUS / MODEL
CFR-90F 40 CFR-90F 80 CFR-90F 160 CFR-90F 240

Méret / Dimension

A mm 1080 1540 1540 1730
B mm 610 1050 1480 1730
C mm 642 1082 1512 1762
E mm 138 227 430 505
F mm 138 170 170 505
G mm 138 430 430 505
H mm 275 355 355 460
I mm 130 170 170 230
L mm 1026 1486 1486 1676
M mm 254 419 419 520

Ø D mm 200 250 315 400
Ø d mm 10 10 10 10

Tömeg / Weights kg 65 95 125 190

Friss levegő

Kibocsátott levegő
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1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.4a A CFR-90 TÍPUSÚ BERENDEZÉS RENDELHETŐ TARTOZÉKAI
• Melegvizes/hűtöttvizes hőcserélő - BFC
• 3-járatú szelepkészlet motoros mozgatással - V3O/V3M
• Kiegészítő, elektromos fűtőegység - BER
• Alacsony fogyasztású, EC-motorral szerelt ventilátorok - EBF
• Differenciál nyomáskapcsoló - PSC
• CO2 érzékelő - QSC
• Szűrő nyomáskapcsoló - PF
• Esővédő fedél - TTP
• Szabályozózsalu - SR
• Zsalumozgató motor - SMR230
• Friss levegő/kilépő levegő nyílás fedél - CPA
• Kör keresztmetszetű légcsatorna csatlakozók - SPC
• Légcsatorna zajcsillapító - SSC
• BIOXIGEN® légfertőtlenítő rendszer - BIOX

1.5a MELEGVIZES/HŰTÖTTVIZES HŐCSERÉLŐ - BFC
A BFC egy vizes hőcserélő (Cu/Al) utófűtésre vagy utóhűtésre. Az egy-
ség a hővisszanyerő és a befúvóventilátor között helyezkedik el. 
Csak a 02 típusú elrendezési változatnál alkalmazható. 

A hőcserélő működtetéséhez a V3O vagy a V3M jelű, 3-járatú sze-
lepkészletek szükségesek.

1.4a CFR-90 ACCESSORIES 

•    Changeover water coil - BFC

•   3-way water valve with actuator - V3O/V3M

•   Additional electric heater - BER

•   Low energy consumption brushless fans - EBF

•   Differential pressure sensor - PSC

•   CO2 sensor - QSC

•   Air filter pressure switch - PF

•   Weather canopy - TTP

•   Adjusting damper - SR

•   Damper actuator - SMR230

•   Fresh air/exhaust air casing - CPA

•   Round air duct adaptors - SPC

•   Duct silencer - SSC

•   Purifying system BIOXIGEN® - BIOX

1.5a CHANGEOVER WATER COIL - BFC
Cu/Al finned coil taking place inside the unit between the heat recovery

and the supply fan, suitable for both heating and cooling mode (only

heating mode or sensible cooling mode in case of configuration type

02, supply fan on unit upper level).

This option can be controlled by unit electronics via 2-way water valve

kit V3O or V3M.

(1)       Beszívott levegő hőmérséklet 16,5°C; belépő víz hőmérséklet 45°C; névleges légszállítás / Air inlet temperature 16,5°C; water inlet temperature 45°C; duty airflow rate
(2)     Beszívott levegő hőmérséklet 27,5°C RH 65%; belépő víz hőmérséklet 7°C; névleges légszállítás / Air inlet condition 27,5°C 65% RH; water inlet temperature 7°C; duty airflow rate

VIZES HŐCSERÉLŐ - BFC
CHANGEOVER WATER COIL - BFC

CFR-90 60 140 240 340 510 700

Fűtőteljesítmény / Heating capacity (1) kW 3,9 7,9 14,8 19,5 28,9 39,4

Kifúvott levegő hőmérséklet / Air off temperature (1) °C 35,7 33,0 34,6 33,3 33,1 33,0

Hűtőteljesítmény / Cooling capacity (2) kW 4,6 8,2 17,1 22,0 31,4 44,1

Kifúvott levegő hőmérséklet / Air off temperature (2) °C 15,6 18,3 16,5 17,4 17,8 17,6

Víz tömegáram / Water flow rate l/h 680 1360 2500 3360 4970 6830

Víznyomásesés / Water pressure drop kPa 29 8 24 29 25 24

Vízcsatlakozás / Water connection 3/4” 1” 1” 1” 1” 1” 1/2

1.6a 3-JÁRATÚ SZELEP MOTOROS MOZGATÁSSAL - V3O/V3M

A készletek teszik lehetővé a BFC hőcserélő on/off működtetését. 
A fölszerelés nélkül szállított készlet tartalma:
- 3-járatú szelep
- mozgatómotor  
- bekötőkészlet.

1.6a 3-WAY VALVE WITH ACTUATOR - V3O/V3M

The kit allows the on/off control of the additional heating/cooling water
coil  BFC.
The kit is supplied dismounted and includes the following items:
- 3-way valve
- actuator 
- hydraulic fittings

V3O/V3M

Névleges nyomás / Nominal pressure PN16 (ISO7268/EN1333)

Lökethossz. / Control stroke 5,5 mm

A mozgatás típusa / Actuator type V3O : On-Off / On-Off     V3M : On-Off / On-Off

Működtető feszültség / Power supply V3O : 230 V ac - 50/60 Hz   V3M : 24 V ac - 50/60 Hz

Nyitási idő / Running time 70 sec.

Védelem / Protection class IP54

Üzemi körülmények / Working conditions
Hőmérséklet / Temperature: 0 ÷ 50 °C ;

RH / R.H. : 10 ÷ 90 %  (kondenzáció nélkül / without condensing)

Típus / Model                60 140 240 340 510 700
Csatlakozás-anyamenet/(Female) conn. 3/4” 1” 1 1/2”

KVs [m3/h] 4,0 10,0 16,0
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1.7a KIEGÉSZÍTŐ, ELEKTROMOS FŰTŐEGYSÉG - BER
Fűtőszálas, elektromos fűtőegység biztonsági termosztáttal és
működtető relével, a készülék belsejébe szerelve. Használható
előfűtésre (a hővisszanyerő jegesedésének elkerülésére) és/vagy
utánfűtésre. A fűtőegységet a készülék vezérlése működteti mindkét
esetben. A tápfeszültsége egy- vagy háromfázisú  a teljesítménytől
függően. A megtáplálása közvetlenül az elektromos hálózatról történik,
a védelmét a kivitelezőnek kell elkészítenie.

1.7a ADDITIONAL ELECTRIC HEATER - BER
Filament-type element already equipped with safety thermostats and

control relay, installed inside the unit as preheating system (in case of ice

incoming on heat recovery device) and/or winter reheating system. The

heater control is done by unit electronics, for both working modes. Heater

power supply (single-phase or three-phase type according to unit size)

must be done directly from main power supply and its line protection must

be carried out by the installer.

KIEGÉSZÍTŐ, ELEKTROMOS FŰTŐEGYSÉG - BER
ADDITIONAL ELECTRIC HEATER - BER

CFR-90 60 140 240 340 510 700

Névleges teljesítmény / Nominal capacity kW 3 6 12 12 24 24

Feszültség / Voltage V 230 230 400 400 400 400

Fázisok száma / Phases n° 1 1 3 3 3 3

Fokozat / Steps n° 1 1 1 1 1 1

Áramfelvétel / Current A 13 26 17 17 34 34

1.8a ENERGIATAKARÉKOS, EC-MOTOROS VENTILÁTOROK- EBF
Azonos légszállításnál kisebb energiafogyasztást eredményeznek
mint a hagyományos AC motorok. Ezen kívül magasabb túlnyomás
érhető el az alkalmazásukkal, miközben magas hatásfokot biztosíta-
nak. A szabályozójuk lehet beépített vagy szétválasztott, az utóbbi a
szellőzőberendezés belsejébe szerelve.   

1.8a LOW ENERGY CONSUMPTION BRUSHLESS FANS - EBF
At the same air performance, they reduce the energy consumption due

to ventilation, because they are driven by EC brushless motors in which

there are no sliding losses, typical of standard AC ones. Moreover, they

can be chosen for generally increasing the external static pressure, whilst

ensuring high efficiency. The drivers (one for each fan) can be built-in

type or separated and mounted in ventilated spaces inside the unit.

ENERGIATAKARÉKOS, EC-MOTOROS VENTILÁTOROK - EBF
LOW ENERGY CONSUMPTION BRUSHLESS FANS - EBF

CFR-90 60 140 240 340 510 700

Fölvett teljesítmény / Power consumption (1) W -30 -200 -420 -540 -880 -1200

Legnagyobb túlnyomás / Max ESP increasing (2) Pa 0 +120 +390 +320 +180 +320

(1)     A hagyományos AC ventilátorokhoz képest; a megadott érték a teljes berendezésre vonatkozik / Compared to standard fans at duty air performances; value related to whole unit
(2)     A névleges légszállításnál, egy AC motoros ventilátorhoz képest / At duty airflow rate compared to each standard fan

1.9a DIFFERENCIÁL NYOMÁSKAPCSOLÓ - PSC
Állandó nyomás (vagy állandó légszállítás) biztosítására használható.
PID vezérlővel van ellátva, 0-10 V kimenettel rendelkezik.

1.10a CO2 ÉRZÉKELŐ - QSC
A helyiség levegőjének a CO2 tartalmát érzékeli, 0-10 V kimenettel ren-
delkezik.

1.11a SZŰRŐELTÖMŐDÉS ÉRZÉKELŐ NYOMÁSKAPCSOLÓ - PF
A szűrő eltömődésének az érzékelésére szolgál. A távezérlő kijelzőjén
jelenik meg egy riasztási jelzés.

1.9a DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR - PSC
Suitable for constant pressure (or constant flow) fan working mode, it’s

already provided with PID control logic. 0-10 V output.

1.10a CO2 SENSOR - QSC
Suitable for air quality control (as CO2 pollution).

0-10 V output.

1.11a AIR FILTER PRESSURE SWITCH - PF
Useful for air filter condition check; max dirty condition is shown via spe-

cific alarm code on the remote control panel.
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1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.14a ZSALUMOZGATÓ MOTOR - SM230
Az SR jelű zsalu tengelyére lehet szerelni; 3-vezetékkel kell bekötni, a
vezérlése on/off, a tápfeszültsége 230 V.

1.15a FRISS LEVEGŐ/TÁVOZÓ LEVEGŐ NYÍLÁS FEDÉL - CPA
Akkor használatos, ha a külső térben történő szerelésnél a csatlakozás
nem légcsatornával történik (CPA-F a légbeszívásnál, CPA-E a kibocsá-
tásnál). Madárvédő ráccsal látják el.

1.14a DAMPER ACTUATOR - SM230
It is suitable to be coupled to SR damper, 3-wire on-off control type, 230V

power supply.

1.15a FRESH AIR/EXHAUST AIR CASING - CPA
Ductless fresh air intake (CPA-F) or exhaust air blow out (CPA-E)

when unit is installed outside. 

Provided with bird net.

CPA-F Méretek
CPA-F Dimension

Típus / Model CFR-90

60 140 240 340 510 700

A mm 500 500 1000 950 1400 2000

B mm 210 310 310 410 410 410

C mm 180 230 230 330 330 330

CPA-F

CPA-E Méretek
CPA-E Dimension

Típus / Model CFR-90

60 140 240 340 510 700

A mm 300 300 400 400 2x400 2x400

B mm 210 310 310 410 410 410

C mm 200 400 400 500 500 500

CPA-E

1.12a ESŐVÉDŐ FEDÉL - TTP
Előzetesen festett lemezből készült fedél, 50 mm túlnyúlással minden
oldalon.

1.13a SZABÁLYOZÓZSALU - SR
A segítségével lehet szabályozni a szállított levegő mennyiségét, illetve
teljesen el lehet zárni azt. A keret és a lemezek galvanizát acélból ké-
szülnek, a zsalu rendelkezik egy tengelycsonkkal a kézi vagy szervomo-
torral történő beállításhoz.

1.12a WEATHER CANOPY - TTP
Weather pre-painted roof cover, protruding 50 mm from each unit side.

1.13a ADJUSTING DAMPER - SR
It’s  a device able to shut off or balance the airflow rate; its frame and bla-

des are made from galvanized steel sheet metal, prearranged with shaft

for handle adjuster or electric actuator.

Méretek
Dimension

Típus / Model CFR-90

60 140 240 340 510 700

A mm 500 500 1000 950 1400 2000

B mm 210 310 310 410 410 410

C mm 130 130 130 130 130 130

D mm 89 111 111 96 96 109

E mm 80 80 80 80 83 81
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1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.16a KÖR KERESZTMETSZETŰ CSATLAKOZÓK - SPC
Kör keresztmetszetű légcsatorna csatlakozók (SPC-F a beszívásnál,
SPC-E a kibocsátásnál). 

1.16a ROUND AIR DUCT ADAPTORS - SPC
Round air duct connections (SPC-F for air intakes, SPC-E for fan outlets)

to fit circular ducts.

SPC-F Méretek
SPC-F Dimension

Típus / Model CFR-90

60 140 240 340 510 700

A mm 295 295 520 520 353 451

ØD mm 2x250 2x250 2x315 2x355 4x315 4x355

C mm 80 80 80 80 80 80

SPC-E Méretek
SPC-E Dimension

Típus / Model CFR-90

60 140 240 340 510 700

ØD mm 250 315 400 450 2x450 2x450

C mm 100 100 100 100 100 100

SPC-F

SPC-E

1.17a LÉGCSATORNA ZAJCSILLAPÍTÓ - SSC

A CFR-90 jelű berendezéseket úgy tervezték, és gyártják, hogy megaka-
dályozzák a levegő kilépését a készüléktestből, ezzel elkerüljék a kelle-
metlen sípoló hangot. A mozgó alkatrészek által keltett zaj minden irány-
ban terjed. A készülék határoló felületeit kellően hőszigetelik, azonban a
ventilátorok kimeneténél keletkező, és a légcsatorna irányába terjedő zaj
csökkentésére zajcsillapítókat lehet alkalmazni.  Ezek négyzet
keresztmetszetűek, galvanizált acéllemezből készülnek üveg-gyapot töl-
téssel és textil béleléssel, ami megakadályozza az üvegszálak leválását,
valamint azoknak a légcsatornába jutását. Mindezeket mikro-perforált
fémlemezek határolják mindkét oldalon.

A ventilátorok által keltett zaj lecsökken a csillapító falainak ütközve,
miközben a levegő nyomásesése legfeljebb 40 Pa a névleges légszállí-
tásnál.

1.17a DUCT SILENCER - SSC

The CFR-90 heat recovery units are properly designed and manufac-
tured to almost completely eliminate phenomena of air leaks through
the structures and consequently the annoying squealing sound. The
noise is due to the moving components and propagates in any direc-
tion. To win the noise component towards external unit structure, the
panels are properly soundproof, while the noise to the air ducts (spe-
cially after fan outlets) can be won by special SILENCERS.  These
silencers, with a rectangular cross-section, are made from a galvani-
sed steel plate frame filled with glass wool and lined by a compact
fabric called “velovetro”, which prevents the flaking of the wool fibre
and consequently the entrainment of the fibres in the ducts, all enclo-
sed by micro-perforated metal plate on both sides.
The sound wave generated by the fan is damped by the impact with
the walls of the silencing media, with pressure drop limited to 40 Pa at
nominal airflow.

1.17.1a Műszaki jellemzők 1.17.1a Technical specifications

Közepes frekvenciák az oktávsávban
Octave-band mid frequencies

[Hz]

63 125 250 500 1K 2K 4K

Zajcsillapítás
Acoustic Attenuation

[dB] 4 7 16 29 50 50 45

Méretek
Dimension

Típus / Model CFR-90

60 140 240 340 510 700

B mm 300 600 600 900 1300 1600

H mm 300 450 600 550 550 550

L mm 900 900 900 900 900 900
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1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.18a BIOXIGEN® LÉGFERTŐTLENÍTŐ EGYSÉG - BIOX
Rozsdamentes acélból készült légcsatornaidomba építve, ami a beren-
dezés bekapcsolt állapotában működik. Egészségesebbé teszi a kezelt
levegőt az antibakteriális hatása által. Nem kell nyomáseséssel számolni
a beépítésekor.

1.18a PURIFYING SYSTEM BIOXIGEN® - BIOX
Stainless steel duct section, switched on at unit working, able to do an

efficient antibacterial treatment, ensuring a perfect healthiness of treated

air. The air pressure drop due to the installation of the section can’t be

taken into account.

Méretek
Dimension

Típus / Model CFR-90
60 140 240 340 510 700

L mm 350 350 350 350 1000 1000

W mm 370 410 550 650 650 650

H mm 400 500 600 600 1000 1000

Elektromos adatok
Electric data

Típus / Model CFR-90
60 140 240 340 510 700

P W 4,5 9,0 18 18 20 20

V / f 230 / 1
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1.6b VIZES HŐCSERÉLŐ A LÉGCSATORNÁBAN - SBFR
3-soros, Cu/Al hőcserélő fűtésre vagy fűtésre, hőszigetelt légcsatorna
idomba szerelve, kondenzátumgyűjtővel és kör keresztmetszetű csatla-
kozókkal a beszívásnál, illetve a kifúvásnál. A vezérlése a V3O/V3M
motoros szelepekkel lehetséges.

1.6b HOT/COLD WATER DUCT COIL - SBFR
Cu/Al 3-row finned coil suitable both for heating and cooling mode, instal-

led inside an insulated  duct section provided with drain tray and air

inlet/outlet round connections. Possible control by V3O/V3M option.

1.4b A CFR-90F TÍP. KÉSZÜLÉKEK RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

• Elektromos utófűtés a légcsatornában - SBE

• Vizes hőcserélő (fűtés/hűtés) a légcsatornában - SBFR

• 3-járatú szelep motoros mozgatással  - V3O/V3M

• DX hőcserélő a légcsatornában - SBED

• Kör keresztmetszetű légcsatorna zajcsillapító - SL

• Differenciál nyomáskacsoló - PSC

• CO2 érzékelő - QSC

• Szűrőeltömődést érzékelő nyomáskapcsoló - PF

• BIOXIGEN® légfertőtlenítő egység - BIOX

1.5b ELEKTROMOS UTÓFŰTŐ A LÉGCSATORNÁBAN - SBE
Fűtőszálas, elektromos fűtőegység biztonsági termosztáttal és
működtető relével, hőszigetelt légcsatorna idomba szerelve. 

1.4b CFR-90F ACCESSORIES

•    Duct electric re-heater - SBE

•   Hot/cold water duct coil - SBFR

•   3-way water valve kit with actuator - V3O/V3M

•   DX duct coil - SBED

•   Duct circular sound attenuator - SL

•   Differential pressure sensor - PSC

•   CO2 sensor - QSC

•   Air filter pressure switch - PF

•   Purifying system BIOXIGEN® - BIOX

1.5b DUCT ELECTRIC RE-HEATER - SBE
Filament-type element already equipped with safety thermostats and

control relay, installed inside an insulated duct section.

1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Tápfeszültség 230V / 1f / 50Hz
Power supply 230V / 1ph / 50Hz

Típus
Model

CFR-90F 40 CFR-90F 80 CFR-90F 160CFR-90F 240

ØD         mm 200 250 315 450

LxHxW  mm 275x275x275 360x360x360 360x360x360 360x460x460

P            kW 1,5 3,0 6,0 9,0

Pf = teljes hűtőteljesítmény a névleges légszállításnál, 27,5°C RH 60% helyiséghőmérsékletnél és 7/12°C vízhőmérsékletnél
Pf = total cooling capacity at duty airflow rate at 27,5°C 60% RH inlet air and water in/out temperature 7/12°C

Pt = fűtőteljesítmény a névleges légszállításnál, 16,5°C helyiséghőmérsékletnél és 45°C előremenő vízhőmérsékletnél
Pt = heating capacity at duty airflow rate at 16,5°C inlet air temperature and water in temperature 45°C

Típus
Model

CFR-90F 40 CFR-90F 80 CFR-90F 160CFR-90F 240

AxBxC   mm 430x275x395 500x355x450 500x355x700 700x460x660
ØD         mm 200 250 315 400
Ø1          mm 3/4”
Ø2          mm 22
Pf            kW 2,5 4,3 9,1 14,9
T ki        °C 16,9 18,0 17,6 16,9
Pt            kW 2,6 4,7 9,3 14,3
T ki        °C 35,4 33,7 33,6 33,9
∆pw           kPa 4 5 11 32
Qw               l/h 420 740 1560 2550

kg 15 18 23 30

Befúvott 

levegő

Befúvott 

levegő
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1.7b 3-JÁRATÚ SZELEP MOTOROS MOZGATÁSSAL - V3O/V3M

Ezek a készletek teszik lehetővé az SBFR jelű, kiegészítő hőcserélők
működésének a szabályozását. Az eszközöket a kivitelezőnek kell fölsze-
relnie, és az alábbiakat tartalmazzák:
- 3-járatú szelep
- mozgatómotor 
- vízcsatlakozó szerelvények

1.7b KIT 3-WAY VALVE WITH ON-OFF ACTUATOR - V3M

The kit allows the regulation of the additional water coil section SBFR
The kit is supplied dismounted and includes the following items:
- 3-ways valve
- actuator 
- hydraulic fittings

Típus / Model V3O/V3M
Névleges nyomás / Nominal pressure PN16 (ISO7268/EN1333)

Csatlakozó méretek
1 x külső gázmenet 3/4”  /  1 x Threaded male GAS 3/4”

1 x gáz anyamenet 3/4” / 1 x Threaded female GAS 3/4”

KVs 4,0 m3/h
Lökethosszúság / Control stroke 2,5 mm

A mozgatás fajtája / Actuator type V3O : On-Off / On-Off     V3M : On-Off / On-Off

Nyitási idő / Running time 3,5 min
Tápfeszültség / Power supply V3O : 230 V / 50/60 Hz    V3M : 230 V / 50/60 Hz

Védelem / Protection class IP40

Üzemelési körülmények /
Working conditions

Hőmérséklet / Temperature: 0 ÷ 50 °C ;
RH / R.H. : 10 ÷ 90 %  (kondenzáció nélkül / without condensing)

1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.9b KÖR KERESZTMETSZETŰ LÉGCSATORNA ZAJCSILLAPÍTÓ - SL
Galvanizált acéllemez ház, belül ásványgyapot hőszigeteléssel, perforált
belső burkolattal. A szigetelés vastagsága 50 mm.

1.9b DUCT CIRCULAR SOUND ATTENUATOR - SL
Made from galvanized steel sheet metal and internally insulated with

mineral wool and perforated sheet metal. Insulation thickness 50 mm.

Típus
Model

CFR-90F 40 CFR-90F 80 CFR-90F 160 CFR-90F 240

ØD   mm 200 250 315 400

ØD1 mm 250 355 400 500

L      mm 500 500 500 500

Közepes frekvencia az oktávsávban / Octave band mid frequence (Hz)

63 125 250 500 1K 2K 4K
Zajcsillapítás
Acoustic attenuation

dB 2 5 9 14 12 6 4

1.8b DX HŐCSERÉLŐ A LÉGCSATONÁBAN - SBED
3-soros, Cu/Al hőcserélő fűtésre vagy fűtésre, hőszigetelt légcsatorna
idomba szerelve, kondenzátumgyűjtővel, és kör keresztmetszetű csatla-
kozókkal a beszívásnál, illetve a kifúvásnál. 

1.8b DX DUCT COIL - SBED
Cu/Al 3-row finned coil suitable both for heating and cooling mode, instal-

led inside an insulated  duct section provided with drain tray and air

inlet/outlet round connections.

Pf = teljes hűtőteljesítmény a névleges légszállításnás, 27,5°C 60% HR helyiséghőmérsékletnél, 5°C evaporációs hőmérsékletnél (R410A)
Pf = total cooling capacity at duty airflow rate at 27,5°C 60% RH inlet air and (R410A) evaporating temperature of 5°C

Pt = fűtőteljesítmény a névleges légszállításnás, 16,5°C helyiséghőmérsékletnél, 45°C evaporációs hőmérsékletnél (R410A)
Pt = heating capacity at duty airflow rate at 16,5°C inlet air temperature and (R410A) condensating temperature of 45°C

Típus
Model

CFR-90F 40 CFR-90F 80 CFR-90F 160CFR-90F 240

AxBxC   mm 430x275x395 500x355x450 500x355x700 700x460x660
ØD         mm 200 250 315 400
Ø be/ki   mm 10/12 12/18
Ø2          mm 22
Pf            kW 3,0 4,8 9,6 14,3
T ki        °C 15,0 17,0 17,0 17,1
Pt            kW 2,5 4,5 8,6 12,6
T ki        °C 35,1 33,0 32,0 31,9

kg 15 18 23 30

Befúvott 

levegő

Befúvott 

levegő
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1.10b BIOXIGEN® LÉGFERTŐTLENÍTŐ EGYSÉG - BIOX
Rozsdamentes acélból készült légcsatornaidomba szerelik, a berende-
zés bekapcsolt állapotában működik. Egészségesebbé teszi a kezelt
levegőt az antibakteriális hatása által. Nem kell nyomáseséssel számolni
a beépítésekor.

1.10b PURIFYING SYSTEM BIOXIGEN® - BIOX
Stainless steel duct section, switched on at unit working, able to do an

efficient antibacterial treatment, ensuring a perfect healthiness of treated

air. The air pressure drop due to the installation of the section can’t be

taken into account.

Tápfeszültség 230V / 1f / 50Hz
Power supply 230V / 1ph / 50Hz

1 - MŰSZAKI ADATOK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

2 - SZÁLLÍTÁS 2 - TRANSPORT 

2.1 Csomagolás
• A hővisszanyerős berendezést és a tartozékait raklapon szállítják több

rétegű műanyag fóliával bevonva, amelyeknek a fölszerelésig ebben az
állapotában kell maradnia.

• Bizonyos egységeket és azok tartozékait kartondobozokban szállíta-
nak, ezeknek is egyben kell maradnia a fölszerelésig. Műszaki okokból
néhány tartozékot nem szerelnek rá az alapkészülékre. Ezeket külön
csomagolják, és helyezik el a berendezésben vagy azon kívül.

2.2 Mozgatás és szállítás
• A csomagolt berendezést a megfelelő eszközökkel kell mozgatni az

érvényben lévő előírásoknak, valamint az ebben az útmutatóban mega-
dott súlyoknak. 

• Kerülje el a hirtelen és szükségtelen forgásokat.
• Óvatosan járjon el a felrakásnál és a levételnél. Minden terméket úgy

kell elhelyezni a teherautón, hogy elegendő hely legyen minden irány-
ban a berendezéstől annak érdekében, hogy meg ne sérüljenek az
esetleg kiálló elemek (fogantyúk, vízcsatlakozók, stb.). 

2.3 Ellenőrzés az átvételkor
Kérjük, hogy az átvétel során ellenőrizzék az összes részegységet, vajon
nem sérültek-e meg a szállítás során. Jelezzenek azonnal bármely sérü-
lést a szállítónak a szállítási okmányokon, és részletezzék azt a dokumen-
tumon.

2.4 Tárolás
A berendezés hosszabb tárolása esetén védje meg azt a portól,
rezgésektől és hőforrástól. 

A gyártó és a forgalmazó visszautasít minden felelősséget az olyan káro-
kért, amelyek a helytelen vízelvezetésből vagy a környezeti levegő szeny-
nyezettségéből származnak.

2.1 Packaging
• The heat recovery unit and their accessories lay on pallets and wrapped

with multilayer protective film which must remain integral until assembly.
• Units and their accessories are usually packed together inside card-

board boxes, to be kept intact until installation. For technical reason,
accessories or parts not mounted inside the basic unit can be packed
apart and fixed outside or inside the unit

2.2 Handling and transport
• Handle the packed unit by using proper means according to the current

regulation and depending on the unit weight, shown on this manual 
• Avoid uncontrolled rotations
• Take care of loading/unloading operations; all units shall be loaded and

stored on the truck by interposing suitable spacers in order to protect all
protruding parts (such as handles, water connections, etc.)

2.3 Control and receipt
On receipt of the unit please control al parts in order to check that they
have not been damaged during transport.
Any damage must be communicated to the carrier, affixing the reserve
clause on the way bill, specifying the type of damage.

2.4 Storage
In the case of prolonged storage, keep the machines protected from dust
and away from sources of vibrations andheat.

The Manufacturer declines all liability for damage owing to bad drai-
ning or no protection from atmospheric agents.

Típus
Model

CFR-90F 40 CFR-90F 80 CFR-90F 160CFR-90F 240

ØD         mm 200 250 315 450

LxHxW  mm 275x275x275 360x360x360 360x360x360 360x460x460

P              W 4,5 4,5 9,0 12,0
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3 - FÖLSZERELÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS 3 - INSTALLATION AND START UP  

3.1 Fogalmak

VÁSÁRLÓ - az a személy, cég vagy vállakozás, aki megvásárolta vagy
bérli a berendezést.
FELHASZNÁLÓ / ÜZEMELTETŐ - az a személy, aki ténylegesen, arra a
célra használja a berendezést, amire azt tervezték.
FELÜGYELŐ SZEMÉLYZET - azok a személyek, akik olyan képzéssel
rendelkeznek, hogy felismerik a vészhelyzeteket, a berendezés helyes
vagy helytelen használatát, és képesek arra, hogy megelőzzék, vagy elhá-
rítsák azt.

3.2 Biztonsági előírások
A gyártó és a forgalmazó elutasít minden felelősséget az olyan meghibá-
sodásokért, amik abból keletkeznek, hogy nem tartják be az alábbi bizton-
sági és balesetvédelmi előírásokat. Ugyancsak elutasítanak minden
felelősséget az olyan károkért, amik a berendezés helytelen használatá-
ból, és/vagy a rajta felhatalmazás nélkül végzett módosítások miatt követ-
keznek be.
• A kivitelezést az arra szakképzett személyzetnek kell végeznie.
• A fölszerelést végző személyzetnek biztonságos ruházatot kell viselnie a kivite-

lezés során (védőszemüveg, kesztyű, továbbá az érvényben lévő előírások
szerinti eszközök).

• A kivitelezést csak teljesen biztonságos, tiszta és akadályok nélküli
környezetben szabad végezni.

• Be kell tartani a telepítés helyén érvényben lévő törvényi előírásokat,
amelyek a használatra, a csomagolás ártalmatlanítására, a berendezés
tisztítására és karbantartására vonatkoznak - egyeztetve a termék gyár-
tójának ajánlásaival.

• Mielőtt elindítanák a berendezést, győződjenek meg arról, hogy minden
részegységet telepítettek, és azok kifogástalanok.

• Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez vagy azok közé!
• Ne végezzen tisztítást vagy karbantartást a berendezésen, mielőtt azt

áramtalanították volna!
• A berendezés karbantartását és a sérült vagy meghibásodott alkatré-

szek cseréjét csak a szakszerviz végezheti el!
• Csak a gyártó által engedélyezett cserealkatrészeket szabad alkalmaz-

ni!
• Ha a hővisszanyerős berendezést leszerelik, akkor be kell tartani az

arra vonatkozó, környezetvédelmi szabványokat és előírásokat.

Megjegyzés: a készülék használatakor a  kivitelezőnek és az üzemeltetőnek
figyelembe kell vennie a lehetséges kockázatokat. Például idegen tárgyak,
veszélyes, éghető vagy mérgező gázok bejutását a rmagas hőmérsékletű
rendszerbe.

3.1 Definitions

CUSTOMER - The customer is the person, the agency or the company
who bought or rented the unit
USER / OPERATOR - The operator or user is the physical person who
uses the unit for the purpose for which it was designed
SPECIALISTIC STAFF - It is composed by the physical trained persons,
able to recognize any danger due to the proper and improper use of the
unit and able to avoid or repair it.

3.2 Safety Standards  
The Manufacturer declines all responsibility for the failure to comply with
the Safety and Accident-prevention Standards described below.
It also declines all liability for damage caused by improper use of the heat
recovery unit and/or modifications performed without authorisation.
• Specialised staff must perform installation.
• Wear suitable and accident-prevention clothing during installation, for

example: goggles, gloves etc. as indicated in the current regulation
• During installation operate in complete safety, clean environment and

free from obstructions.
• Respect the laws in force, in the country in which the machine is installed,

relative to use and disposal of packaging and the products used for clea-
ning and maintenance of the machine, as well as complying with that
recommended by the producer of these products.

• Before starting the unit, check the perfect integrity of the various compo-
nents of the entire plant.

• Do not touch moving parts or intervene between these.
• Do not perform maintenance and cleaning until the electric line has been

connected.
• The maintenance and replacement of damaged or worn parts must only

be performed by specialised staff and following the indications given in
this manual.

• The spare parts must correspond to the requirements defined by the
Manufacturer.

• If the heat recovery unit must be dis mantled, follow the envisioned anti-
pollution standards.

N.B. When using the heat recovery unit, the installer and user must consi-
der and solve all risks connected to the plant. For example, risks deriving
from the entry of foreign bodies or risks due to the conveying of dangerous
inflammable or toxic gases at a high temperature.
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3 - FÖLSZERELÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS 3 - INSTALLATION AND START UP  

3.3 Előzetes figyelmeztetések
• A  munkavégzés során - betartva a biztonsági előírásokat - meg kell

győződni arról - hogy a munkahelyen tisztaság és elegendő férőhely legyen
a mozgáshoz.

• Viselni kell az egyéni védőfelszereléseket (biztonságos öltözet,
védőszemüveg, kesztyű, stb.).

• A szállított berendezést helyezze el a lehető legközelebb  a fölszerelés
helyszínéhez.

• Ne tegyen szerszámokat vagy gépeket a szállított készülékre.
• Ne használja szerszámtárolóként a berendezést.
• Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket, és ne használja azokat támasz-

téknak.
• Ellenőrizze az összes részegység és tartozék meglétét.

3.4 A telepítés helyének kiválasztása 
és a készülék elhelyezése

• Helyezze a berendezést szilárd, a súlyának megfelelő tartószerkezetre,
rezgéscsillapító közbeiktatásával (lásd az 1. ábrát). Kerülje el a merev
csatlakozásokat, mert az a rezgés továbbterjedésének a forrása.

• Ügyeljen arra, hogy a gépalap sík legyen.
• Úgy helyezze el a berendezést, hogy a kondenzátum akadálytalanul ki

tudjon folyni.
• Ne szerelje föl a készüléket éghető gázok, savas, korrozív anyagok

környezetében, mert ezek javíthatatlan károkat okozhatnak a belsejé-
ben.

• Tartsa be a szükséges védőtávolságokat (lásd a 2. ábrát) a telepítési
körülményeknek megfelelően.

• Álmennyezeti szerelés esetén (CFR-90F) létesítsen alul olyan nyílást,
amelyen keresztül elérhetők a ventilátorok és a szűrőegységek.

Ha nem hagynak elegendő férőhelyet a berendezések körül, akkor a
berendezés részegységeit nem fogják tudni elérni, így a karbantartás
lehetlenné válik.

3.3 Preliminary information
• Work while meeting the current safety regulations, ensuring sufficient

space to move and the cleanliness of jobsite
• Wear protective clothing and personal protective equipment (glasses,

gloves, etc.)
• Move the packed section as close as possible to the place of installa-

tion
• Don't place tools or other jobsite equipment over the packed unit
• Don't use the unit as a store of yard tools
• Don't touch moving parts and don't use them as supports
• Check the full integrity of all unit components

3.4 Choice of installation location 
and unit positioning
• Place the unit over a solid support structure, suited to unit weight;

always interpose proper anti-vibration devices between the unit and the
supports (see fig. 1). Avoid rigid connections, they are source of mecha-
nical transmission of vibrations

• Check that the bases are aligned and coplanar
• Place the unit so that the water condensate outflow can be easy
• Don't install the unit where there could be flammable gases, acidic or

corrosive substances, which may irreparably damage the internal com-
ponents of the unit

• Leave an accessible gap space (see fig. 2), according to selected plant
configuration

• In case of false-ceiling installation (CFR-90F), provide suitable lower
opening panels to enter fan and filter sections

The non-compliance of the gap spaces may lead to the inaccessi-
bility to unit components, making them impossible for any main-
tenance.

1. ábra 2. ábra
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3 - FÖLSZERELÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS 3 - INSTALLATION AND START UP  

3.5 Légcsatornához való csatlakoztatás 
• A légcsatornák mérete függ annak a kialakításától, valamint a berende-

zés rendelkezésre álló statikus nyomásától (figyelembevéve a külső
ellenállásokat is mint például zajcsillapítók, stb.); a rendelkezésre álló-
nál nagyobb nyomásesés a rendszerben a légszállítás és a hatásfok
csökkenését okozza.

• Ha lehetséges, alkalmazzon hőszigetelt légcsatornát annak érdekében,
hogy csökkentse a hőveszteséget, a zajszintet a helyiségek felé, és
hogy megelőzze a kondenzációt.

• Ne alkalmazzon hirtelen iránytöréseket sem a légcsatornában sem a
levegő kilépési helyeinél.

• Használjon rezgéscsillapító elemeket és rugalmas csatlakozásokat a
berendezés és a légcsatorna összekötésénél, biztosítsa a folyamatos
elektromos kapcsolatot közöttük (ha fémből készül a légcsatorna).

• Csak légcsatornán át fújja be, vagy bocsássa ki a levegőt a készülék!
• Vegye figyelembe a szellőztetett helyiség zajszint igényét, és a készü-

lék zajszintjét. Ha szükséges, alkalmazzon zajcsillapítókat.

3.6 Víz és hűtőközeg csatlakozások
• Minden kondenzátum kivezetést szifonnal kell ellátni, hogy elkerüljék a

nyomásesést a kifúvásnál.
• A szifonokat a 3. ábra szerint kell méretezni.
• Minden szifont fedéllel kell ellátni, vagy könnyen eltávolíthatónak kell

lennie.
• A kondenzátum kivezetőcsöveket lejtéssel kell szerelni.
• Ellenőrizze, hogy a kondenzátum elvezetőcső ne terhelje a kondenzá-

tum kivezetőt.

3.5 Connection to air ducts
• Size air ducts depending of air plant and unit external static pressure

(including possible additional air resistances due to duct sections,
sound attenuators, etc.); air resistance higher than unit ESP causes
a reduction of airflow rate and a consequent reduction of heat pump
efficiency

• Use insulated as far as possible ducts, to reduce heat loss, to mitigate
the noise into the room and to prevent condensation

• Avoid abrupt deviations or curved air ducts on unit air outlets
• Interpose anti-vibration and flexible connections between unit and air

ducts, anyway, ensure electrical continuity between unit structure and
air duct (if metallic)

• Avoid air supplied directly into the room and air expelled directly into the
atmosphere; prefer short or long duct connection

• Compare unit sound level to the required room acoustic comfort and, if
necessary, install suitable sound attenuators

3.6 Water and freon connections
• For each outlet, the condensate pipeline shall be provided with a

syphon to win the air underpressure at outlet
• Each syphon shall be sized according to instructions on fig. 3
• Each syphon shall be provided with a cap for cleaning or shall be easy

to remove; prime each syphon before starting up
• Condensate pipeline shall have a fall out
• Check that pipeline doesn't stress condensate outlet connection

3.6.1 Az SBFR, BFC hőcserélők vízbekötése
• A szerelési és bekötési műveletek olyanok, amik meghatározhatják a

berendezés megfelelő működését, vagy visszafordíthatatlan kárt okoz-
hatnak rajta. Ezért ezeket a műveleteket csak az arra szakképzett sze-
mélyek végezhetik el.

• A vizes hőcserélőket külső gázmenetű csatlakozókkal szállítják.
• A rögzítőanya meghúzását óvatosan kell végezni, nehogy károsodjanak a

réz csatlakozók.
• A készüléken kívüli csőkialakítást úgy kell elkészíteni, hogy az ne akadá-

lyozza a hőcserélő kivételét, ha az netán szükséges lenne.
• Az előremenő/visszatérő csatlakozásokat úgy kell elvégezni, hogy

létrejöhessen az ellenáramú hőcsere. Ezért a feliratoknak megfelelően
végezze a bekötést (WATER INLET-ENTRATA  ACQUA vagy WATER
OUTLET-USCITA  ACQUA).

• Építsen be egy légtelenítő és egy leeresztőszelepet.
• A csatlakoztatáskor úgy fogja meg a csőcsonkokat a fűtőegységen

kívül, hogy a terhelés ne terjedjen át a hőcserélőre.
• A vízbekötés elvégzése után a külső tömítést gondosan tegye a helyére,

hogy megelőzze a levegő eltávozását a burkolaton keresztül.
• A hőszigetelésnek mindenhol takarnia kell a burkolatot a kondenzáció

elkerülésének érdekében.
• Alkalmazzon elzáró szelepet abból a célból, hogy a hőcserélőt le lehes-

sen választani a vízkörről, ha például karbantartási igény lépne föl.
• Ha a berendezést olyan helyen telepítik, ahol különösen alacsony a

hőmérséklet, akkor hosszabb üzemszünet esetén víztelenítsék a
hőcserélőt.

3.6.1 SBFR, BFC hydraulic connections 
• The installation and connection operations of the pipes are operations

that can compromise the good functioning of the plant or worse, cause
irreversible damage to the machine. These operations must only be
performed by specialised staff

• The section with water coil is supplied with "male" connections with gas
threading

• Tightening must be performed carefully to prevent damage to the cop-
per collectors in the coil

• The route of the pipes must be studied in a way not to create obstacles
if the unit coil is extracted

• Water inlet/outlet must be such to allow countercurrent heat exchan-
ge: follow the indications of the WATER INLET and WATER OUTLET
plates

• Envision a high vent valve and a low discharge valve
• Clamp the pipes adequately to the outside of the section to prevent the

weight being unloaded onto the coil
• When connection has been made, push the external gasket well

against the panel to prevent seepage of air
• Insulation must be flush to the panel in order to prevent the danger of

condensation
• Envision on-off valves to isolate the coil from the rest of the circuit in

the case of extraordinary maintenance
• In the case of installation in zones with particularly cold climates, empty

the plant for long standstill periods

3. ábra
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• Mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a CFR-90 v. CFR-90F beren-
dezésen, azt áramtalanítani kell a főkapcsolójával (OFF), és le kell
választani az elektromos hálózatról a leválasztókapcsolóval.

• A kivitelezőnek minden tápvezetéket védelemmel kell ellátnia.
• Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség azonos-e a berendezés

adattábján megadottal.
• Tilos meghosszabbítani a tápvezetéket, vagy azt elosztóhoz csatlakoz-

tatni.
• Az alapkészülék és a szállított tartozékok elektromos

bekötővezetékekeit méretezze a készülékkel szállított kapcsolási raj-
zoknak, valamint az érvényben lévő helyi előírásoknak megfelelően.

• A kapcsolószekrénybe való bekötéskor használja az előlapon lévő át-
vezető nyílásokat. 

• Before carrying out any service, check that main power supply is OFF
• All power lines shall be protected upstream by the installer
• Make sure that electrical features shown on unit plate are compatible

with ones of power line
• It's not allowed to use adapters, power strips and/or extension cords
• Make connections for the basic unit and for the possible options by

gauge cables for the power while meeting the current regulations,
according to the electrical wiring diagrams supplied with this unit and
this handbook

• Use the cable holes on unit front panel to connect the built-in electrical
board

4 - ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK  4 - ELECTRIC CONNECTIONS

ELEKTROMOS BEKÖTÉSI VÁZLAT

CFR-90 60/140/240/340/510/700

CFR-90F 40/80/160/240

(OPCIÓK: SM230,PF,V3O,QSC,BIOX)

WIRING DIAGRAM 

CFR-90 60/140/240/340/510/700

CFR-90F 40/80/160/240 

(WITH SM230,PF,V3O,QSC,BIOX)

V3M típusú vízszelep motoros mozgatással (modulációs). A bekötése  a
200 (24V ~), a 201 (föld) és a 202 (0-10V jel) kapcsokra történik.

V3M water valve modulating actuator to be connected to terminals 200

(24V ac), 201 (GND) and 202 (0-10V signal)

3.6.2 A DX hőcserélő csatlakoztatása (SBED)
• Szivárgásvizsgálattal győződjön meg arról, hogy a hőcserélő fel van

töltve nitrogénnel.
• Mielőtt csatlakoztatná a folyadék/gáz fejet a külső hűtőegységhez,

ügyeljen arra, hogy a hűtőkörök rendelkezzenek a szükséges biztonsá-
gi, szűrő- és szabályozóegységekkel.

• A kompresszorhoz visszatérő freonvezetéket olajálló csőből méretezze,
és készítse. Mivel a kompresszor alacsonyabban van mint az elpárolog-
tató, ezért alkalmazzon szifont a freonkörben.

• A tágulási szelep érzékelőjét (vagy a hőmérséklet/nyomás érzékelőket)
a beszívócsőben - az elpárologtatóhoz a lehető legközelebb, de
hőszigetelve, az egységen kívül - helyezze el.

• Alkalmazzon idomokat a kompresszor által keltett rezgés csillapítására
annak érdekében, hogy elkerülje a csövek, csatlakozók törését.

3.6.2 SBED direct expansion coil connections 
• Be sure that the coil is still filled up with nitrogen, used for leakage test
• Before welding properly liquid and gas header to the external refrige-

rant plant, pay attention that the refrigerant circuit is provided with the
needed safety, filtering and regulation devices

• Size and use freon pipes suitable for oil return to the compressor; in
the event that compressor is placed at a lower level than the evapora-
tor, put a needed freon trap

• Placed the bulb (or the temperature/pressure sensors) of the expan-
sion valve in contact with suction pipe, as close to the evaporator as
possible, but outside the unit and insulated

• Antivibrating joints should be used in order to avoid pipe breakdown
due to compressor vibrations

Tápfeszültség - lássa el a megfelelő

védelemmel (motorvédelem/hőkioldó)

L= fázis

N = nulla 

PE = föld

QS1 (a készülék főkapcsolója)

A szaggatott vonallal jelzett bekötéseket a kivitelezőnek kell elvégeznie.
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ELEKTROMOS BEKÖTÉSI VÁZLAT

CFR-90 60/140/240/340/510/700

CFR-90F 40/80/160/240

(OPCIÓK: SM230,PF,V3M,PSC,BIOX)

WIRING DIAGRAM 

CFR-90 60/140/240/340/510/700

CFR-90F 40/80/160/240 

(WITH SM230,PF,V3M,PSC,BIOX)

ELEKTROMOS BEKÖTÉSI VÁZLAT

CFR-90 60/140

CFR-90F 40/80/160/240

(OPCIÓK: BER/SBE)

WIRING DIAGRAM 

CFR-90 60/140

CFR-90F 40/80/160/240 

(WITH BER/SBE)

ELEKTROMOS BEKÖTÉSI VÁZLAT

CFR-90 240/340/510/700

(OPCIÓK: BER/SBE)

WIRING DIAGRAM 

CFR-90 240/340/510/700 

(WITH BER/SBE)

4 - ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK 4 - ELECTRIC CONNECTIONS

Tápfeszültség - lássa el a megfelelő

védelemmel (motorvédelem/hőkioldó)

QS1 (a készülék főkapcsolója)

Tápfeszültség - lássa el a megfelelő

védelemmel (motorvédelem/hőkioldó)

QS1 (a készülék főkapcsolója)

Tápfeszültség - lássa el a megfelelő

védelemmel (motorvédelem/hőkioldó)

QS1 (a készülék főkapcsolója)

L= fázis
N = nulla 
PE = föld

A szaggatott vonallal jelzett bekötéseket a kivitelezőnek kell elvégeznie.

L= fázis
N = nulla 
PE = föld

A szaggatott vonallal jelzett bekötéseket a kivitelezőnek kell elvégeznie.

L= fázis
N = nulla 
PE = föld

A szaggatott vonallal jelzett bekötéseket a kivitelezőnek kell elvégeznie.

Az elektromos fűtőegység bekötési vázlata

(*) Előfűtés                            (**) Utófűtés

Az elektromos fűtőegység bekötési vázlata

(*) Előfűtés                            (**) Utófűtés
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5 - ELLENŐRZÉSEK A BEINDÍTÁS ELŐTT 5 - CONTROLS BEFORE START-UP

A berendezés beindítása előtt ellenőrizze az alábbiakat:
• a készülék rögzítését az épülethez, a mennyezethez vagy a falhoz,
• a légcsatorna csatlakozásokat,
• a szabvány szerinti földelés meglétét,
• minden elektromos csatlakozás szorosságát.

Check the following before starting the unit:
•  Anchorage of the unit to the ceiling or the wall.
•  Connection of the aeraulic ducts.
•  Connection and continuity of the earth cable.
•  Tightness of all electric clamps.

Az elektronikus vezérlőegység alkalmas a hőmérséklet és a légszállítás
szabályozására kiegészítő, fűtő/hűtő egységek és/vagy fordulatszám sza-
bályozók segítségével. 

A vezérlőrendszer a következőkből áll:
• központi vezérlőkártya az elektromos kapcsolószekrény belsejében,
• felhasználói illesztőegység (távvezérlés) beállítógombokkal és LCD

kijelzővel. 50 méterre távolítható el a központi vezérlőkártyától, és egy
könnyen elérhető, de biztonságos helyen kell fölszerelni.  

A vezérlőkártya és a felhasználói egység közötti összekötést a
kivitelezőnek kell elvégeznie telefonkábellel.

Unit controller is able to control temperature and airflow by additional hea-
ting/cooling devices and/or fan speed changing.

The control system consists of:
• PCB (master), installed and wired inside the electrical board
• User interface (remote control panel), with setting buttons and LCD dis-

play, placed max at 50 m far from PCB and to be installed in an easy
accessible place.

The connection between PCB and User interface must be carried out
by the Installer by a phone cable of appropriate lenght.

6 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS 6 - ELECTRONIC CONTROL
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6 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS 6 - ELECTRONIC CONTROL

Bekötés - Connection Jelentés - Meaning

J4 Bekötés telefonkábellel a központi egységbe Wiring (by phone cable) to master

Bekötés - Connection Kimenet/bemenet típus - I/O Type Jelentés - Meaning

G-G0 - - Tápfeszültség 24V (20VA) Power supply 24V (20VA)

J4 - - Bekötés a felhasználói egységhez (telefonkábellel) Connection (phone cable) to User interface

NO1 Digitális kimenet Digital output Bioxigen Bioxigen

NO2 Digitális kimenet Digital output Előfűtés Preheating

NO3 Digitális kimenet Digital output Utánfűtés vagy utánhűtés On/Off On/off Reheating or Cooling

NO4 Digitális kimenet Digital output Friss levegő zsalu mozgatása Fresh air damper actuator

NO5 Digitális kimenet Digital output Free-cooling zsalu mozgatása Free-cooling damper actuator

NO6 Digitális kimenet Digital output Általános riasztás General alarm

B1-GND Analóg bemenet Analog input Friss levegő hőmérséklet érzékelő (NTC) Fresh air temperature NTC sensor

B2-GND Analóg bemenet Analog input Befúvott levegő hőmérséklet érzékelő (NTC) Supply air temperature NTC sensor

B3-GND Analóg bemenet Analog input Elszívott levegő hőmérséklet érzékelő (NTC) Return air temperature NTC sensor

B4-GND Analóg bemenet Analog input Kibocsátott levegő hőmérséklet érzékelő (NTC) Exhaust air temperature NTC sensor

B5-GND Analóg bemenet Analog input Nyomáskülönbség érzékelő / CO2 érzékelő Air pressure / Air quality sensor

ID1-GND Digitális bemenet Digital input Szűrőeltömődés érzékelő (nyomásérzékelő) Air filter pressure switch(es)

ID2-GND Digitális bemenet Digital input Ki/Be kapcsolás távolról Remote On/Off

B7-GND Digitális bemenet Digital input Ventilátormotor hővédelem Fan motor thermal protection

B8-GND Digitális bemenet Digital input Téli/nyári üzemmód átkapcsolás távolról Summer/Winter remote signal

Y1-GND Analóg kimenet Analog output Vízszelep 4-csöves rendszerhez (csak előkészítés) 4-pipe water valve (prearrangement only)

Y2-GND Analóg kimenet Analog output Elszívóventilátor vezérlőjel (*) Return fan speed control signal (*)

Y3-GND Analóg kimenet Analog output Befúvóventilátor vezérlőjel (*) Supply fan speed control signal (*)

Y4-GND Analóg kimenet Analog output Modulációs mozgatású vízszelep Modulating water valve

J8 - - Modbus soros csatlakozás Modbus serial connection

A kimenetek / bemenetek listája - I/O List

(*) A CFR-90 alapkészüléknél Y2-GND jel az elszívó és a befúvóventilátor-
hoz; Y1-GND nem használt. A CFR-90F-nél és az EBF opcióval szállított
CFR 90-nél, a ventilátor fordulatszám szabályozás lehetséges a
Modbus által is.

(*) For basic CFR-90, Y2-GND signal for both supply and return fan; Y1-
GND not used. For CFR-90F and CFR-90 with EBF option, fan speed
control possible via Modbus also.
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Meaning of buttons

            Alarm / Alarm reset

              Access the main menu

                Exit from programming

                Value increasing / up in the lists

              Enter - confirm the setting / access the sub-menu

              Value decreasing / down in the lists

Legend of displayed simbols

A kezelőgombok magyarázata

Riasztás / Riasztás törlése

Belépés a főmenübe

Kilépés a programozásból

FEL - a beírt érték növelése

A beírt érték elfogadása (ENTER)

LE - a beírt érték csökkentése

A kijelzőn látható jelzések

1. Aktuális óra:perc / nap/hónap/év    
2. Az elszívott levegő hőmérséklete
3. A berendezés üzemel
4. A berendezés nem üzemel
5. A friss levegő zsalu nyitva van
6. A friss levegő zsalu zárva van
7. A free-cooling (friss levegős hűtés) üzemmód aktív 
8. A jégtelenítés üzemmód be van kapcsolva
9. A hűtés üzemmód be van kapcsolva

10. Az utánfűtés bekapcsolva
11. A riasztás állapota

1. Current time/day
2. Return air temperature
3. Unit running
4. Unit off
5. Fresh air damper open
6. Fresh air damper closed
7. Free-cooling mode on
8. Defrost mode on
9. Cooling mode on

10. (Re)heating mode on
11. Alarm condition

111

3 5 7 8 9 4 6 10

2
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6.1 A ventilátor fordulatszámának a szabályozása
Először a ventilátor fordulatszámának a legalacsonyabb és a legmaga-
sabb értékének (%) a megadása szükséges (ugyanaz az érték mindkét
ventilátornál, általában a gyártóműben beállítják). A nyitó képernyőnél
kezdve:
- nyomja me: “Prg”
- a “Fel”/”Le” gombok megnyomásával válassza ki: “G. Service level” 
- nyomja meg: “Enter”
- a “Fel”/”Le” gombok megnyomásával válassza ki: “f. Service setting” 
- nyomja meg: “Enter”, írja be a jelszót, majd újra az “Enter”-t nyomja meg
- a “Fel”/”Le” gombok megnyomásával válassza ki: “c. Regulation” 
- nyomja meg: “Enter”
- a “Fel”/”Le” gombok megnyomásával válassza ki a Gfc03 képernyőt

(ez a “kód” közvetlen kapcsolatban a menü/almenü listával)
- nyomja meg egyszer az “Enter”-t, hogy belépjen  a “Min limit”-menübe; a

kijelzett érték mellett egy villogó sáv jelzi, hogy  lehetséges a beállítás a
“Fel”/”Le” gombok megnyomásával.

- nyomja meg újra az “Enter”-t, hogy belépjen a “Max limit” menübe. Állítsa
be hasonló módon az előzőt.

Ha szeretne az indító képernyőhöz vagy az almenükhöz lépni, akkor
nyomja meg többször az “Esc” gombot. Ha nem nyom meg más gombot,
akkor kis idő múlva az indítóképernyő lesz látható.

A ventilátor fordulatszám beállítása lehet kézi vagy automatikus az
érzékelők segítségével. Ez a Ha05 paraméter kiválasztása után
végezhető el. Ehhez keresse ki a “H. Manufacturer level” menüt, majd az
“a. Configuration” almenüt úgy, ahogyan azt a korábbiakban látta. 

Ha a Ha05 “by sensor”-ra van beállítva, akkor a Ha08 paramétert
“Pressure” vagy “Air quality” vagy “Temperature”-re kell beállítani.  
Az utóbbi lehetőség csak akkor érhető el, ha a Ha04 paraméter értéke

“Ventilation only”).

Ha a Ha08 értéke “Pressure”, akkor a PSC érzékelőt a saját vezérlésén
kell beállítani. A beállítási utasításokat a PSC-vel szállított kezelési utasí-
tásban találják meg. 

Ha a Ha08 értéke “Air quality”, akkor QSC (CO2) érzékelőt a kapcsoló-
dobozba kell bekötni. A vezérlésen a Gfc05 (setpoint QA) ablakban kell
beállítani a min.-max. értékek között. Ezek a Gfc04 ablakban láthatók.

Ha a Ha05 paraméter értéke “Manual”, akkor a Ha08 paramétert “No sen-
sor”-ra kell beállítani, és a Ha06 ablakban kézzel kell megadni a fordulat-
zám szabályozás módját: “inverter”, “fokozatok (relay)”, “fokozatok (inver-
ter)”. A fordulatszám beállítása (Min/Med/Max) az utóbbi két esetben foko-
zatonként, az “inverter”-nél fokozatmentesen, %-os formában történik. A
kijelzőn való megjelenítéshez a kezdőablaknál nyomjon “Enter”-t, majd
kétszeri ismételt megnyomás után a “Fel” / “Le” gombokkal állíthatja be a
fordulatszámot.

6.1 Fan speed control
First, min and max rpm fan limits (%) shall be set (one limit value for both
fans, usually set at the Manufacturer); starting from main window:

- push “Prg”
- push “Up”/”Down” to roll up the sub-lists till “G. Service level”
- push “Enter”
- push “Up”/”Down” to roll up the sub-lists till “f. Service setting”
- push “Enter”  and confirm current password by the same button
- push  “Up”/”Down” to roll up the sub-lists till “c. Regulation”
- push “Enter”
- push “Up”/”Down” to roll up the windows till Gfc03 (this “code” directly

depends to lists/sub-lists   rolled up)
- push once “Enter” to enter “Min limit” set; a flashing sector near the

shown value will confirm you can change set, by pushing “Up” (to increa-
se) or “Down” (to reduce)

- push “Enter” again to enter “Max limit” set and do as above

To see the main window or the sub-lists you’re interested in, push “Esc”
as many times as necessary; without any other button pressure, display
will show the main window again after a while.

Fan control, meant as fan motor speed control, can be manual type or
automatic type by sensor; this selection is set by parameter Ha05, there-
fore operating in “H. Manufacturer level” list and in “a. Configuration” sub-
list through the same procedure as above.

In case Ha05 is set as “by sensor”, it’s necessary to set Ha08 as
“Pressure”, “Air quality” or “Temperature” (this last option is available only
if Ha04 parameter is “Ventilation only”).

In case Ha08 is “Pressure”, PSC sensor must be fitted and working setting
is on the sensor keyboard directly (specific instructions on PSC on the
manual supplied apart).

In case Ha08 is “Air quality”, QSC sensor must be wired to electrical box
and to the controller and setting is on Gfc05 window (setpoint QA) within
the min/max range shown on Gfc04 window.

In case Ha05 parameter is “Manual”, Ha08 parameter set shall be “No
sensor” and in Ha06 window type of manual fan speed control shall be
set: by “inverter”, by “step (relay)”, by “step (inverter)”. Fan speed setpoint
(as “Min/Med/Max” if by “step (relay)” or “step (inverter)”, as continuous
“%” if by “inverter”) is displayable starting from main window by pushing
“Enter” directly; after further two pressures on the same button, speed set-
point can be changed by “Up”/”Down”.

6 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS 6 - ELECTRONIC CONTROL
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A FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁS PARAMÉTEREI / FAN SPEED CONTROL PARAMETER SUMMARY

Művelet / Function Ablak / Window Menü / List Almenü / Sub-list Jelentés / Meaning Beállítható érték/Possible set

Min. érték (befúvás/elszívás)
Min limit (supply/return)

Gfc03
G. Service

G. Service level

f. Service
c. Regulation

f. Service setting

c. Regulation

Legalacsonyabb ventilátor
fordulatszám (%)

Min fan

speed (%)

0 ÷ 50 (*)

Max. érték (befúvás/elszívás%)
Max limit (supply/return)

Legmagasabb ventilátor
fordulatszám (%)

Max fan

speed (%)

0 ÷ 100 (*)

Éjszakai ford.sz. csökkentés %
Night fan speed % reduction

Gfc03a
G. Service

G. Service level

f. Service 
c. Regulation

f. Service setting

c. Regulation

Ventilátor ford.sz. %-os csök-
kentése éjszakai üzemmódban
Fan speed % reduction on night

mode

0 ÷ 100 (**)

Fordulatszám szab. módja
Fan speed

control mode

Ha05
H. Manufacturer

H. Manufacturer level

a. Configuration
a. Configuration

Ventilátor ford.szab. módja
Fan speed control mode

Kézi 
Érzékelőről

Manual 

By sensor

A kézi fordulatszám szabályozás
módjának a kiválasztása

Manual control

mode selection

Ha06
H. Manufacturer

H. Manufacturer level

a. Configuration
a. Configuration

A kézi fordulatszám szabályozó
típusa

Manual fan speed

control type

Fokozatonként (relé)
Fokozatonként (inverter)

Inverter
Step (relay)

Step (inverter)

Inverter

A ventilátorvezérlő kiválasztása
Sensor type selection

Ha08
H. Manufacturer

H. Manufacturer level

a. Configuration
a. Configuration

Az érzékelő típusa a ventilátor
fordulatszám automatikus sza-

bályozásához
Sensor type for automatic

fan speed control

Nincs érzékelő
Nyomásérzékelő

CO2 érzékelő
Hőmérsékletérzékelő

No sensor

Pressure

Air quality

Temperature

QA érték 0 V-nál
QA value at 0 V

Gfc04
G. Service

G. Service level

f. Service 
c. Regulation

f. Service setting

c. Regulation

Legalacsonyabb légtisztasági
érték (ppm)

Min air quality (ppm)

0 ÷ 9999

QA érték 10 V-nál
QA value at 10 V

Legmagasabb légtisztasági
érték (ppm)

Max air quality (ppm)

0 ÷ 9999

QA beállítási érték
Setpoint QA

Gfc05
G. Service

G. Service level

f. Service 
c. Regulation

f. Service setting

c. Regulation

Beállított légtisztasági érték
(ppm)

Air quality set point

(ppm)

0 ÷ 2000

(*) eltérő fordulatszám beállítások csak a CFR-90F-nél és az EBF opcióval szállított CFR90-nél
(*) separate speed sets available for CFR-90F and CFR-90 with EBF only

(**) az éjszakai üzemmód engedélyezése és meghatározása a C06 kijelzőablakban
(**) night mode enabled and defined on C06 window
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6.2 Hőmérséklet szabályozás
A befúvott levegő hőmérsékletének az érzékelője a befúvott levegő ágban
van (vagy kiegészítő fűtő/hűtőegység esetén a befúvó légcsatornában). A
Ha07 kijelzőablakban, a “Control sensor selection” (vezérő érzékelő kivá-
lasztása) paraméternél kell beállítani. A Ha04 kijelzőablakban a “Unit con-
figuration selection” (készülék összeállítás kiválasztása) paramétert kell
kiválasztani az alábbiak szerint:
“Only fans” (csak ventilátorok): alapkészülék, kiegészítő fűtő/hűtőegység
(vagy beépített előfűtőegység) nélkül;
“2-pipe (heating only)”: alapkészülék 2-csöves, vizes fűtőegységgel;
“2-pipe + reheating (utánfűtés)”: alapkészülék 2-csöves, vizes
hűtőegységgel és elektromos utánfűtővel;
“4-pipe”: alapkészülék 4-csöves, vizes fűtőegységgel és külön vizes
hűtőegységgel (a CFR-90F típusnál nem áll rendelkezésre);
“2-pipe changeover”: alapkészülék 2-csöves, vizes fűtőegységgel fűtésre
vagy hűtésre.

A célhőmérséklet beállítása: a kezdőablakból kiindulva nyomja meg két-
szer az “Enter”-t, majd állítsa be a “Fel”/”Le” gombokkal - vagy a B01
kijelzőablakban ugyancsak a “Fel”/”Le” gombokkal.

Ha nincs kiegészítő fűtő vagy hűtőegység (“Only fans” a Ha04 kijelzőab-
lakban), akkor a vezérlés addig növeli, vagy csökkenti a ventilátor fordu-
latszámát, amíg a befúvott levegő hőmérséklete eléri a beállított értéket.

Kiegészítő fűtő vagy hűtőegység megléte esetén a ventilátor fordulatszá-
ma a beállított (kézzel vagy érzékelőről) értéken marad, míg a
hőmérséklet szabályozása on/off jellel történik (vízszelep nyitásával vagy
elektromos fűtés működtetésével).

6.2 Temperature control
The control sensor is placed (or shall be placed in case of additional hea-
ting/cooling system) in the supply air circuit, after any additional treatment
device; it shall be set in Ha07 window at parameter “Control sensor selec-
tion”. In Ha04 window, parameter “Unit configuration selection” shall be
selected as:

“Only fans”: basic unit without any additional heating/cooling system (or
fitted with pre-heating device)
“2-pipe (heating only)”: basic unit with water heating coil
“2-pipe + reheating”: basic unit with water cooling coil and electric re-hea-
ter
“4-pipe”: basic unit with water heating coil and water cooling coil (not avai-
lable for CFR-90F)
“2-pipe changeover”: basic unit with water changeover coil

Starting from main window, temperature setpoint can be entered by pus-
hing “Enter” twice and then it can be changed by “Up”/”Down” buttons; or,
it can be entered from B01 window and then changed as above.

Without any additional treatment device (“Only fans” on H04 window),
temperature control logic is according to fan speed changing, in particu-
larly by reducing it in case of higher (lower) temperature setpoint on hea-
ting (cooling) mode and vice versa.

With any additional treatment device, fan speed is kept at its setpoint
value (manual or by sensor) while temperature control is by on/off signal
(water valve or electric heater relay).

A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PARAMÉTEREK / TEMPERATURE CONTROL PARAMETER SUMMARY

Művelet / Function Ablak / Window Menü / List Almenü / Sub-list Jelentés / Meaning Beállítható érték/Possible set

Minimális érték
Min setpoint

Gfc01
G. Service

G. Service level

f. Service setting

c. Regulation

f. Service setting

c. Regulation

Legalacsonyabb beállítási érték
(°C)

Min setpoint

value (°C)

13 ÷ 35

Maximális érték
Max setpoint

Legmagasabb beállítási érték
(°C)

Max setpoint

value (°C)

17 ÷ 35

Készüléktípus kiválasztás
Unit type selection

Ha03
H. Manufacturer

H. Manufacturer level

a. Configuration
a. Configuration

Készüléktípus
Unit type

CFR-90
CFR-90F
CFR-90

CFR-90F

Készülék összeállítás
Unit configuration

Ha04
H. Manufacturer

H. Manufacturer level

a. Configuration
a. Configuration

Készülékelemek összeállítása
Unit configuration

Csak ventilátorok
2-csöves (csak fűtés)
2-csöves + utánfűtés

4-csöves (*)
2-csöves, changeover

Only fans

2-pipe (heating only)

2-pipe + reheating

4-pipe (*)

2-pipe changeover

Vezérlő érzékelő kiválasztás
Control sensor

selection

Ha07
H. Manufacturer

H. Manufacturer level

a. Configuration
a. Configuration

Vezérlő érzékelő típusa
Control sensor type

Befúvás
Supply

Beállítási érték
Setpoint

B01
B. Setpoint
B. Setpoint

Beállított hőmérséklet
Temperature setpoint

(*) nem áll rendelkezésre a CFR-90F típusnál
(*) not available for CFR-90F
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6.3 Free cooling / free heating üzemmód
Ezt a Gfc07 ablakban lehet engedélyezni, a  “Free cooling mode”
Enable(Engedélyezés)/Disable(Tiltás) paraméter beállításával. A
működés a friss levegő hőmérsékletétől és beállított léghőmérséklet
értékétől függ. Ha a külső hőmérséklet értéke lehetővé teszi a vezérlé-
sen beállított érték elérését (a hővisszanyerő vagy egyéb
fűtő/hűtőegység nélkül), akkor leállítja a kiegészítő eszközöket, és
bekapcsolja a by-pass rendszert. Ebben az üzemmódban a ventilátor
fordulatszámának a vezérlése független a beállításaiétól.

6.3 Free-cooling/free-heating mode
It is enabled by parameter “Free-cooling mode” (Enable/Disable) on
Gfc07 window; it depends on crossed comparison between temperature
setpoint, fresh air temperature and controlled air temperature. When fresh
air condition is able to match directly (i.e. without any heat recovery and
any additional heating/cooling system) the temperature setpoint, controller
turns additional system off and by-pass system on. On this mode, fan
speed is controlled independently by its specific control logic.

6 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS 6 - ELECTRONIC CONTROL

A FREE-COOLING ÜZEMMÓD PARAMÉTEREINEK AZ ÖSSZEFOGLALÁSA / FREE-COOLING MODE PARAMETER SUMMARY

Működés / Function Kijelzőablak / Window Menü / List Almenü / Sub-list Jelentés / Meaning Lehetséges beállítás/Possible set

Free-cooling üzemmód
Free-cooling mode

Gfc07
G. Service

G. Service level

f. Service
c. Regulation

f. Service setting

c. Regulation

Free-cooling be- vagy
kikapcsolás

Free-cooling enabled/

disabled

Engedélyezés
Tiltás

Enable

Disable

Vezérlő érzékelő kiválasztása
Control sensor

selection

Ha07
H. Manufacturer

H. Manufacturer level

a. Configuration
a. Configuration

Vezérlőérzékelő típusa
Control sensor type

Befúvás
Supply

6.4 Jégtelenítés (csak fűtés üzemmódban)
A jégtelenítés akkor lép működésbe, ha a távozó levegő ágban lévő
érzékelővel mért hőmérséklet alacsonyabb mint a Gfc10 “Defrost start
(jégtelenítés indítása)” kijelzőablakban látható “Setpoint” paraméter
értéke. A jégtelenítés a Ha09 paraméterrel választható ki: “By pre-hea-
ting” (előfűtéssel) vagy “Airflow ratio change” (a légszállítási arány vál-
toztatásával). Az utóbbi lehetőség csak a CFR-90F vagy az EC motorral
szerelt (EBF opció) CFR-90 típusú készülékeknél áll fenn. 
Ha a Ha09 “Airflow ratio change”-re és a Gfc09 ablakban “% speed
reduction” (%-os fordulatszám csökkentés) van beállítva, akkor a befú-
vóventilátor fordulatszáma fog változni az elszívóventilátoréhoz képest,
ami megtartja a jégtelenítés előtti fordulatszámát.  
Ha a Ha09 “By pre-heating”-re van beállítva, akkor a ventilátor
vezérlőjele követi a beállított értéket (kézi vagy nyomás/légtisztaság
érzékelőről). 
A jégtelenítési üzemmód mindaddig marad aktív, amíg az érzékelt
hőmérséklet nem lesz magasabb mint  Gfc10 ablakban beállított
“Setpoint” + “Diff.” paraméter érték. 

6.4 Defrost mode (on heating mode only)
It is activated when defrost sensor temperature value, placed down-
stream heat recovery near the exhaust fan, is lower than parameter
”Setpoint” in Gfc10 “Defrost start” window.  The defrost mode is selec-
table by parameter Ha09 : “By pre-heating” or “Airflow ratio change”,
the last one possible only for CFR-90F or CFR-90 fitted with EBF option
(inverter driven EC motors).
In case Ha09 is set as “Airflow ratio change”, in Gfc09 “% speed reduc-
tion” window, % supply fan speed reduction shall be set, in comparison to
current return fan speed, determined by fan speed control logic and kept
to the value it had an instant before defrosting.
In case Ha09 is set as “By pre-heating”, fan control signal goes on mat-
ching the fixed setpoint (manually or by pressure/air quality sensor).
Defrost condition, on both modes, will be kept until  the value of defrost

sensor temperature will  be higher than the in Gfc 10 window.

A JÉGTELENÍTÉS ÜZEMMÓD PARAMÉTEREINEK AZ ÖSSZEFOGLALÁSA / DEFROST MODE PARAMETER SUMMARY

Működés / Function Ablak / Window Menü / List Almenü / Sub-list Jelentés / Meaning Lehetséges beállítás/Possible set

A jégtelenítés indítása
Defrost start

Ha09
H. Manufacturer

H. Manufacturer level

a. Configuration
a. Configuration

A jégtelenítési mód kiválasztása
Defrost mode selection

Előfűtéssel
Légszállítás változtatással (*)

By pre-heating

Airflow ratio change (*)

Beállított érték
Setpoint

Gfc10
G. Service

G. Service level

f. Service setting
c. Regulation

f. Service setting

c. Regulation

A jégtelenítés indítási
hőmérséklete (°C)

Defrost starting temp. (°C)

-20,0 ÷ 20,0

Hőmérséklet különbség
Diff.

Hőmérséklet különbség a jégte-
lenítés leállításához (°C)

Defrost end differential t. (°C)

0,0 ÷ 9,9

Ventilátor fordulatszám %-os
csökkentése

% speed reduction

Gfc09
G. Service

G. Service level

f. Service setting
c. Regulation

f. Service setting

c. Regulation

A befúvóventilátor fordulatszá-
mának a csökkentése (%)

Supply fan speed

reduction (%)

0 ÷ 50 (*)

(*) csak a CFR-90F-nél vagy az EBF opcióval rendelt CFR-90-nél
(*) possibly only for CFR-90F and CFR-90 fitted with EBF option
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6.5 Fagyvédelmi üzemmód
Akkor lép működésbe, ha a berendezés működése közben a befúvott
levegő hőmérséklete alacsonyabb a Gfc08 “Antifreeze alarm” ablakban
megadott “Setpoint” értéknél. Ebben az üzemmódba a vezérlés leállítja a
ventilátorokat, zárja a friss levegő zsalukat, és teljesen kinyitja a vízszele-
peket.  Ezzel egyidőben a kijelzőn megjelenik az Al15 riasztási kód, és vil-
log az “Alarm” felirat”. A légszállítás újraindításához  a befúvott levegő
hőmérsékletének magasabbnak kell lennie mint a                 
“Setpoint”+”Diff.” hőméréklet. (A “Diff.” paraméter a Gfc08 ablakban állí-
tható be). A riasztás kijelzése az “Alarm” gomb megnyomásával törölhető.

6.5 Antifreeze protection mode
Enabled when supply air temperature, while unit running, is lower than
“Setpoint” value in Gfc08 “Antifreeze alarm” window. On this mode, con-
troller stops fans, closes fresh air damper and fully open hot water valve.
At the same time, an alarm code Al15 is shown on the display and “Alarm”
is flashing. To restore unit working, supply air temperature must be higher
than “Setpoint”+”Diff.” temperature, “Diff.” parameter set in Gfc08 window;
then, alarm condition must be removed by pushing “Alarm” button.

6 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS 6 - ELECTRONIC CONTROL

A FAGYVÉDELMI ÜZEMMÓD PARAMÉTEREINEK AZ ÖSSZEFOGLALÁSA / ANTIFREEZE PROTECTION MODE PARAMETER SUMMARY

Működés / Function Ablak / Window Menü / List Almenü / Sub-list Jelentés / Meaning Lehetséges beállítás/Possible set

Beállítási érték
Setpoint

Gfc08
G. Service

G. Service level

f. Service setting
c. Regulation 

f. Service setting

c. Regulation

Fagyédelmi üzemmód indítási
hőmérséklete (°C)

Antifreeze starting temp. (°C)

0,0 ÷ 20,0

Hőmérséklet különbség
Diff.

Hőmérséklet különbség a fagy-
védelem leállításához (°C)

Antifreeze end

differential t. (°C)

0,0 ÷ 9,9

6.6 Időzítés
Ez az üzemmód lehetővé teszi a berendezés automatikus ki/be kapcsolá-
sát a hét minden napján. Egy napon 2 időszakasz állítható be:

1. szakasz: indítás F1 és leállítás F2 időpontban
2. szakasz: indítás F3 és leállítás F4 időpontban

Ezeken az időtartamokon kívül a berendezés ki van kapcsolva.

Az időzítés csak a berendezés indítására és leállítására vonatkozik, a
hőmérsékleti és a ventilátor fordulatszám beállítások a korábbiakban
ismertetettek maradnak.

Az időzítés úgy állítható be, hogy a fő képernyőn előbb a “Prg” és az
“Enter” gombot nyomja meg. A ki/ be kapcsolás menü jelenik meg. A
következő “Enter” gomb megnyomása után választhatja ki  a Föl/Le gom-
bokkal az időzítés fajtáját:

BEKAPCSOLÁS (kézi bekapcsolás)
KIKAPCSOLÁS (kézi kikapcsolás)
IDŐTARTAM (automatikus ki/be kapcsolás)

A kiválasztás után nyomja meg az “Enter”-t vagy a kilépéshez “Esc”-et.

A főmenüben válassza ki a C. Clock/Band-et, majd nyomja meg az
“Enter”-t ahhoz, hogy belépjen a C01 kijelzőablakba. Itt kell beállítani az
aktuális napot, dátumot és időt (nap/hónap/év). “Down” (Le) gombbal
válassza ki a C03 ablakot: minden egyes beállítás rögzítéséhez nyom-
jon  “Enter”-t. A következő beállítást a “Up”/”Down” (Fel/Le) gombokkal
végezze.

6.7 Éjszakai ventilátor fordulatszám csökkentés
A C06 kijelzőablakban engedélyezhető/tiltható, illetve állítható be egy %-
os paraméterrel a Gfc03a ablakban. Kézi vagy automatikus beállítás
lehetséges.

6.6 Clock program
According to this mode, unit can be switched on/off by a clock set; for
each day of the week, during the 24 hours, two time bands can be set:

1st band, starting at F1 time and ending at F2 time
2nd band, starting at F3 time and ending at F4 time

Out of these bands, unit is switched off.

The clock setting is related only to unit starts & stops; temperature and fan
speed settings are still according to setting modes as above.

The clock program enabling is from the main window, by pushing “Prg”
button; by “Enter” button, A. On/Off menu is to be selected. A further pres-
sure of “Enter” button lets the user choose the switching on/off mode from:

SWITCHED ON (manual switching on)
SWITCHED OFF (manual switching off)
TIME BAND (automatic switching on/off)

After selecting this last set, push “Enter” and escape by “Esc”.

From main list, select C. Clock/Band and push “Enter” to enter C01 win-
dow, which needs the setting of current day, date and time
(day/month/year). By “Down” button select C03 window : the confirmation
of each set value is by “Enter” button while the changing of each set value
is by “Up”/”Down” button. 

6.7 Night fan speed reduction
It can be enabled/disabled and defined on C06 window, as night period
start & end; according to specific % parameter on Gfc03a window, manual
or automatic (by sensor) fan speed is reduced.
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6 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS 6 - ELECTRONIC CONTROL

6.9 Épületfelügyelet (Modbus RTU protocol)
A beállításokat és a címzéseket lásd az erre vonatkozó dokumentumban.

6.9 Building Management System (Modbus RTU protocol)
For setting features and data addressed management see specific
document.

6.8 A vezérlőparancsok listája 6.8 Lists structure 

A FŐ- ÉS AZ ALMENÜK LISTÁJA / OPERATIVE LISTS & SUB-LISTS STRUCTURE

Főmenü
Main list

Másodlagos menü
Secondary lists

Almenü
Sub-lists

Jelentés
Meaning

A. Készülék On/Off
A. Unit On/Off

A01 -
A készülék bekapcsoása/kikapcsolása
Unit switch on mode

B. Beállítási érték
B. Setpoint

B01 -
Hőmérséklet beállítási érték
Temperature setpoint

C. Óra/Időtartam
C. Clock/Band

C01 -
Aktuális idő/nap
Current time/day

C02 -
Nyári időszámítás engedélyezése
D.S.T. enable

C03 -
Időtartam beállítás
Time band set

C04 -
A hét napjai
Weekdays

C05 -
Különleges napok
Special days

C06 -
Éjszakai fordulatszám üzemmód
Night speed mode

D. Információ Be/Ki
D. I/O Info

D05 -
Az analóg kimenetek kijelzése
Analog outputs display

D06 -
A digitális bemenetek kijelzése
Digital inputs display

D07-D08-D09 -
A digitális kimenetek kijelzése
Digital outputs display

E. Riasztás memória
E. Alarm memory

E-- -
Riasztás rögzítése
Alarm recorder

G. Szerviz beállítások
E. Service level

a. Nyelv beéllítása
a. Language set

-
Nyelv kiválasztása
Selectable language

b. Információk
b. Information

Gb01 - Gb02
Információk a vezérlésről és az illesztőegységről
Info about controller & interface

c. Nyár/Tél
c. Summer/Winter

Gc01
Kényszerített fűtés/hűtés
Forced heating/cooling mode

d. Időzítés
d. Time counter

Gd01
Ventiátor üzemidő
Fan running time

e. Épületfelügyeleti rendszer
e. BMS configuration

Ge01 - Ge02
Modbus protocol
Modbus protocol 

f. Szerviz beállítások
f. Service setting

Gfa01
Időzítő beállítás
Time counter set

Gfb01 - Gfb02 - Gfb03
Érzékelő beállítás
Sensor balancing

Gfc01 - Gfc12
Vezérlő paraméterek
Control parameters

H. Gyári beállítások
H. Manufacturer level

a. Beállítás
a. Configuration

Ha01 - Ha11
Rendszerbeállítás
System configuration

b. Kimenet/bemenet beállítás
b. I/O configuration

Hb01
Digitális bemenetek beállítása
Digital input configuration
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Előzetes információk
• A karbantartás elmaradása (még a legkisebbé is) a légszállítási és a

hőmérsékleti jellemzők csökkenéséhez, s ezáltal a szellőztetett helyiség
komfortjának a rosszabbodásához vezethet.

• Mielőtt a berendezésen bármilyen beavatkozást végezne,
győződjön meg arról, hogy az semmiképpen sem kerülhet feszült-
ség alá. Válassza le azt az elektromos hálózatról!

• A beavatkozás során viseljen védőöltözetet és egyéni védőeszközöket
(szemüveg, kesztyű, stb.)

Havi vagy annál gyakoribb ellenőrzések

LEVEGŐSZŰRŐK
A szűrők ellenőrzésének gyakorisága több tényezőtől függ mint például a
külső és a belső levegő tisztasága, továbbá a napi üzemidő, amelyek nyil-
vánvalóan nem láthatók előre. Ezért ajánlatos automatikus
ellenőrzőeszközök alkalmazása (pl. légszűrő nyomáskapcsoló,  ami helyes
beállítás esetén időben ad figyelmeztetést a szűrő(k) tisztására vagy cse-
réjére. 

Ezzel elkerülhető a nem garanciális javítás és a legrosszabb esetben a
készülék működésének a kimaradása. A szűrőket ki lehet húzni a burkolat
levétele után (CFR-90F, 4. ábra) vagy oldalról (CFR-90, 5. ábra).

A G4 minőségű szűrőket porszívóval tisztítsa meg vagy mossa ki közön-
séges mosószert tartalmazó meleg vízben, majd óvatosan szárítsa ki.
Legfeljebb 3 tisztítás után cserélje ki a szűrőt.  Az F7-es szűrőt ne tisztítsa,
hanem cserélje ki. Az elhasznált szűrőket vigye olyan gyűjtőhelyre, ahol
majd azokat elégetik. Soha ne felejtse el visszatenni és rögzíteni a szűrőt,
mielőtt a szellőzőberendezést beindítaná!

ELLENÁRAMÚ HŐVISSZANYERŐ
A szűrők ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a hőcserélő alumí-
nium lemezei tiszták legyenek.

Félévenkénti ellenőrzések

VENTILÁTOROK
A ventilátorok ellenőrzéséhez a burkolatokat kell  eltávolítani (az alsót a CFR-
90F-nél, az oldalsót a CFR-90-nél). Ellenőrizze, hogy a burkolatok és a járóke-
rekek teljesen tiszták legyenek. A járókerekeknek szabadon kell forogniuk rez-
gés és zajmentesen. Az elektromos csatlakozásoknak épeknek és szorosnak
kell lenniük.

KONDENZÁTUMGYŰJTŐK
Ezeket a burkolatok levétele után tudják ellenőrizni. A
kondenzátumgyűjtőknek üresnek és tisztának kell lenniük. Amikor a venti-
látorok nem működnek, akkor nem szabad csapadéknak lennie a
gyűjtőkben. Ha ez mégis  előfordulna, akkor az arra utal, hogy  nincs jelen
szifon, vagy azt nem megfelelően méretezték.

Preliminary information
• Lack of maintenance, from the simplest one, can degrade air and heat

pump performances, with consequent worsening of room comfort
• Before carrying out any maintenance, make sure that basic unit and

its possible options are not and can not be powered anyway; the-
refore, turn off in advance

• Wear protective clothing and personal protective equipment (glasses,
gloves, etc.)

Monthly checks

AIR FILTERS
Check timing of filter sections to ensure clean condition depends on many
factors, related to outdoor and indoor air quality and daily working time,
apparently not known in advance; therefore, it is suggested to use auto-
matic control devices, like air filter pressure switches, which, once pro-
perly set, make the user informed about the right time to clean or replace
the filters, avoiding unnecessary services or, in the worst case, excessive
delay for servicing. It’s possible to enter filter sections through removable
panels, provided with handles, placed on bottom (CFR-90F, fig. 4) or on
side (CFR-90, fig. 5); filter removal is by sliping off, downwards for CFR-
90F and by side/front for CFR-90.

For G4 filter, clean with a vacuum cleaner or wash with common detergent
and warm water, then, dry carefully; replace the filter after no more than 3
cleaning cycles. For F7 filter, don’t clean and replace it when dirty, bag it
properly and bring it to the special collection center, for the next incinera-
tion. Always remember to mount and lock the filter before the next unit
switch on.

COUNTERFLOW HEAT RECOVERY
At filter checking, verify that all aluminium plates are clean.

Semiannual checks

FANS
They can be checked by the removable panels (lower panels on CFR-90F
and side panels on CFR-90); check that impellers and casings are fully
clean. Impellers shall be free to run without any vibration or noise and
electrical connections shall be intact and well tightened.

DRAIN TRAYS
They can be checked by the removable panels; check that drain trays are
empty and clean. At fans not running, in presence of water in the drain
tray, it’s possible that its syphon is not well sized or even missing.

Nagyon magas hatásfokú hővisszanyerős szellőzőberendezés - Very high efficiency heat recovery unit
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BIOXIGEN rendszer (ha van)
Ahogyan azt az  ábra mutatja, csavarja ki a kiálló rögzítődoboz csavar-
jait, majd húzza ki az egységet oldalirányban a készülékből. Óvatosan
tegye az eszközt sík felületre, csavarozzon ki minden kvarc koronaegy-
séget, és vegye le róluk a védőhálót.
Nedves ruhával tisztítsa meg a koronaegységeket, a hálókat pedig forró
vízsugárral, majd törölje szárazra tiszta ruhával. Szerelje vissza a háló-
kat a csövekre, győződjön meg arról, hogy helyesen pattintotta a helyére
az “L’” jelű nyelvre. Ha egy fehér réteg képződik a fémrácson, akkor cse-
rélje ki a koronaegység csövét (általában 18-24 hónap után).
Óvatosan csavarozzon a tartójára minden koronaegységet, tegye vissza
a burkolatába a készüléken, majd rögzítse azt a csavarokkal.

BIOX SYSTEM (if present)
Showing figure, unscrew the fixing screws of the cover of the protru-
ding box and pull it by side until the quartz capacitors are out of the
box; place all on a flatbed and gently unscrew each capacitor and
remove the external net. 
Clean the capacitor with a wet cloth and wash the net with a jet of hot
water, then dry with a dry cloth. If a whitish film is over the metal grid,
replace the capacitor tube (usually every 18-24 months), otherwise
mount the net on the tube and make sure that it is well pressed by “L”
tab against the capacitor glass. 
Gently screw each capacitor in its support, lay the cover on the pro-
truding box and screw the fixing screws.

ELŐFŰTŐ ÉS FŰTŐ/HŰTŐ EGYSÉGEK (HA VAN ILYEN)
Akár a vizes akár az elektromos változatnál ellenőrizze az elemek tiszta-
ságát, mert ettől jelentősen függ a hőcserélők hatékonysága. Győződjön
meg az elektromos csatlakozások épségéről és a kellő szorosságáról.

PREHEATING AND HEATING/COOLING SYSTEMS (IF PRESENT)
For both water and electric type, check their cleaning condition which heat
exchange efficiency is depending on. Make sure that all electrical connec-
tions are intact and well tightened.
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8 - ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁS 8 - TROUBLESHOOTING

Riasztások Alarm instructions

Útmutató az üzemzavarok elhárításához Trobleshooting guide

Hibajelenség

1) A légszállítás alacsonyabb
az elvártnál.

2) A légszállítás magasabb az
elvártnál.

3) A fűtő/hűtő teljesítmény
alacsonyabb a vártnál.

4) Nem folyik el a kondenzá-
tum.

Lehetséges ok

Eltömődött szűrők.

A légoldali ellenállás maga-
sabb a tervezettnél.

Zárva van a szabályozózsalu.

Túl alacsony a beállított venti-
látor fordulatszám.

A CO2 érték beállítás túl ala-
csony (ha van QSC érzékelő)

Hiányzik egy belső egység
(szűrő)?

Nyitva van a burkolat.

A légoldali ellenállás alacso-
nyabb a tervezettnél.

Nem elegendő a légszállítás.

A szelep nem jól szabályoz.

Nincs szifon, vagy ha van,
akkor hibás.

Elhárítási lehetőség

Tisztítsa meg, vagy cserélje ki.

Ellenőrizze a légellenállást.

Nyissa ki a zsalut, és állítsa
be a levegőrendszert.

Növelje meg az értéket a
vezérlésen vagy a PSC
nyomásérzékelőn (ha van
ilyen).

Növelje meg a beállítási érté-
ket a távvezérlésen.

Szerelje be a hiányzó egysé-
get kikapcsolt állapotban.

Zárja be.

Állítsa be a levegőrendszert
zsalukkal.
Ellenőrizze a légellenállást.
Csökkentse a ventilátor fordu-
latszám beállítási értékét.

(Lásd az 1. pontot)

Ellenőrizze a csatlakozást a
mozgatásnál és a vezérlésnél.
Módosítsa a hőmérséklet
beállítást a távvezérlésen.

Szereljen föl egy megfelelően
méretezett szifont.

Riasztási kód - Alarm code * Jelentés - Meaning Teendő - What to do

A101 Friss levegő érzékelő hiba Fresh air temperature sensor faulty 1

A102 Befúvott levegő érzékelő hiba Supply air temperature sensor faulty 1

A103 Elszívott levegő érzékelő hiba Return air temperature sensor faulty 1

A104 Kibocsátott levegő érzékelő hiba Exhaust air temperature sensor faulty 1

A105 Nyomás- vagy CO2 érzékelő hiba Air pressure or air quality sensor faulty 1

A106 A szűrő eltömődött Air filter(s) dirty 2

A107 A ventilátormotor hővédelme aktív Fan motor thermal protection ON 3

A108 Befúvó/elszívó ventilátor inverter hiba Supply/Return fan inverter alarm 4

A115 A fagyvédelem aktív Antifreeze protection ON 5

Failure

1) Airflow rate is lower than
duty one

2) Airflow rate is higher than
duty one

3) Heating/cooling capacity is
lower than expected

4) Water condensate not dis-
charged

Possible reason

Air filter(s) dirty

Plant air resistance higher
than expected

Adjusting dampers closed

Fans speed setpoint too low

Air quality setpoint too low

Internal component missing
(filter ?)

Access panels open

Plant air resistance lower than
expected

Not enough air flow rate

Valve control is not right

Syphon wrong or missing

What to do

Clean or replace air filter(s)

Check air plant project

Open the dampers and balan-
ce the plant

Increase setpoint 
(by remote control panel 
or by PSC sensor keyboard)

Increase setpoint by remote
control panel

Install the missing component
(while unit is off)

Close the access panels

Balance the air plant 
by dampers
Check plant project
Reduce fan speed setpoint

(See failure 1)

Check connection between
actuator and controller/
change temperature setpoint
by remote control panel

Install well-sized syphon

(*) Az A106 jelű kivételével minden riasztásnál megáll a szellőztetés. (*) Ad eccezione del codice Al06, tutti gli altri allarmi comportano (almeno)

la disattivazione della ventilazione.

1 = ha a hibajel véletlen, akkor a riasztás automatikusan megszűnik, és a
berendezés újra működik; máskülönben ellenőrizze, vagy cserélje ki
az érzékelőt; az újraindítás a távvezérlőről végezhető el.

2 = tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szűrő(ke)t; az újraindítás 
a távvezérlőről végezhető el.

3 = keresse meg, és hárítsa el a hiba okát, azután indítsa újra a relét és a
készüléket a távvezérlőről.

4 = a normál inverter működés után a készülék önműködően újraindul.
5 = keresse meg, és hárítsa el a hiba okát, azután indítsa újra a készülé-

ket a távvezérlőről.

1 = if failure is occasional, alarm will reset automatically and unit will run

again, otherwise, check/replace faulty sensor; reset alarm condition on

remote control panel

2 = clean or replace air filter(s); reset alarm condition on remote control

panel

3 = check and solve the problem that caused failure, then reset the relay

and alarm condition on remote control panel

4 = wait for normal working inverter condition; it will re-start automatically  

5 = check and solve the problem that caused failure, then reset alarm con-

dition on remote control panel
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9 - HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS

• A készüléket az élettartamának a végén le kell szerelni, és
az elemeit újra kell hasznosítani.

• Az eszközt nem szabad szemétként kezelni. Az európai
uniós (2002/96/CE) és a helyi szabályozások szerint kell a
megsemmisítését elvégezni.

A CFR-90 és CFR-90F jelű berendezések az alábbi anyagokból állnak:
• előre festett acéllemez
• galvanizált acéllemez
• alumínium
• réz
• poliuretán
• polietilén
• műanyag
• rozsdamentes acél
• kvarcüveg.

9 - DISPOSAL

• At the end of unit lifetime, unit must be disconnected and its
refrigerant must be recovered

• User shall not dispose the unit as common urban waste; he
shall bring it to special collection center, in compliance with
current regulations (in particolar, European Directive
2002/96/EC); additonal information can be asked to local
waste collection service

The materials making uo the CFR-90 and CFR-90F heat recovery units
are:
• Precoated steel sheet
• Galvanized steel sheet
• Aluminium
• Copper
• Polyurethane
• Polyethylene
• Plastic
• Stainless steel
• Quartz glass.
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10. CSEREALKATRÉSZEK 10 - SPARE PARTS

CFR-90
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10. CSEREALKATRÉSZEK 10 - SPARE PARTS

TÍPUS
MODEL

JEL A ROBBANTOTT ÁBRÁN
EXPLODED VIEW POSITION

AZONOSÍTÓ
CODE

CFR-90 60

19 (1) AC motoros ventilátor / Standard fan VTD2E01462100300
19 (2) EC motoros ventilátor / EC motor fan VTD3G0146EC00300

3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR0620500417A060
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0O705003600480

14 (1) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR900600M0
14 (2) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR900601M0
13 Főkapcsoló / Main switch ME7C32CFR9000000
23 BFC vizes hőcserélő / BFC water coil BT252WD8046011NO

CFR-90 140

19 (1) AC motoros ventilátor / Standard fan VTDDM09074100420
19 (2) EC motoros ventilátor / EC motor fan VTDDM0907EC00560

3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR0950500417A140
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0O705005600480

14 (1) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR901400M0
14 (2) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR901401M0
13 Főkapcsoló / Main switch ME7C32CFR9000000
23 BFC vizes hőcserélő / BFC water coil BT252WD0047003NO

CFR-90 240

19 (1) AC motoros ventilátor / Standard fan VTDDM090941M0600
19 (2) EC motoros ventilátor / EC motor fan VTDDM0909EC00560

3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR0950500417A140
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0O705005600480

14 (1) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR902400M0
14 (2) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR902401M0
13 Főkapcsoló / Main switch ME7C32CFR9000000
23 BFC vizes hőcserélő / BFC water coil BT252WD8096011NO

CFR-90 340

19 (1) AC motoros ventilátor / Standard fan VTDDM10104100600
19 (2) EC motoros ventilátor / EC motor fan VTDDM1010EC00920

3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR1100450417A340
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0O704506600480

14 (1) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR903400M0
14 (2) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR903401M0
13 Főkapcsoló / Main switch ME7C32CFR9000000
23 BFC vizes hőcserélő / BFC water coil BT252WDC088013NO

CFR-90 510

19 (1) AC motoros ventilátor / Standard fan VTDDM10104100600
19 (2) EC motoros ventilátor / EC motor fan VTDDM1010EC00920

3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR1100450417A340
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0O704506600480

14 (1) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR905100M0
14 (2) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR905101M0
13 Főkapcsoló / Main switch ME7C32CFR9000000
23 BFC vizes hőcserélő / BFC water coil BT252WDC133026NO

CFR-90 700

19 (1) AC motoros ventilátor / Standard fan VTDDM10104100600
19 (2) EC motoros ventilátor / EC motor fan VTDDM1010EC00920

3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR1100450417A340
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0O704506600480

14 (1) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR907000M0
14 (2) Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR907001M0
13 Főkapcsoló / Main switch ME7C32CFR9000000
23 BFC vizes hőcserélő / BFC water coil BT252WDC170026NO

(1)       AC motoros ventilátorok esetén / Related to unit with standard fans
(2)     EC motoros ventilátorok esetén / Related to unit with EC fan motors
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CFR-90 F
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TÍPUS
MODEL

JEL A ROBBANTOTT ÁBRÁN
EXPLODED VIEW POSITION

AZONOSÍTÓ
CODE

CFR-90 40 F

19 Ventilátor / Fan VTK3G01802100850
3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR0250433417A040
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0O702502500480

14 Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR90040FM0

CFR-90 80 F

19 Ventilátor / Fan VTKR0250MEC00480
3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR0350433417A080
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0M704303350480

14 Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR90080FM0

CFR-90 160 F

19 Ventilátor / Fan VTKR0250MEC00480
3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR0350433417A080
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0M704303350480

14 Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR90080FM0

CFR-90 240 F

19 Ventilátor / Fan VTGRCR360ECI1300
3 Hővisszanyerő hőcserélő / Recovery exchanger PR0450500417A240
7 F7 szűrő / F7 compact filter CF0M704974350480

14 Elektromos szekrény / Electric box QE101CFR90240FM0
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