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Ez a szerelési útmutató része a légkezelő bereberendezés 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 és a forgalmazó nem tartozik felelősséggel az embereken, álla-
tokon vagy tár-gyakon keletkezett sérülésekért vagy károkért, amik a
nem megfelelő, szakszerűtlen szerelésből, karbantartásból vagy javítá-
sból 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

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.
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FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

AZ EBBEN AZ ÚTMUTATÓBAN ISMERTETETT BERENDEZÉSEK
CSAK BELSŐ TÉRBEN TELEPÍTHETŐK.

A légkezelő berendezést emberek által használt  helyiségek
fűtésére, hűtésére, szellőztetésére tervezték, nem alkalmas
mérgező vagy gyúlékony gázokkal való üzemeltetésre. Ezért nem
használható olyan környezetben, ahol a levegő más egyéb gázo-
kat vagy szilárd anyagokat tartalmaz!
A berendezésnek más célra való használata mint amit ez útmutató
tartalmaz a gyártó és a forgalmazó felelősségének  a visszautasí-
tását vonja maga után a közvetlen vagy közvetett károkért.  

IMPORTANT NOTES:

THE UNITS DESCRIBED IN THIS MANUAL ARE ONLY SUITABLE

FOR INTERNAL INSTALLATION.

This unit is a machine designed and built exclusively to change

air in the civil environments, incompatible with toxic and inflam-

mable gases. Therefore it cannot be used in those environments

where the air is mixed and/or altered by other gaseous composi-

tes and/or solid particles.

The use of the same 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 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 jele / Manufacturer's mark

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

HG

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

A BERENDEZÉS AZONOSÍTÁSA IDENTIFICATION OF THE UNIT

CE jelölés
A hővisszanyerő berendezés
megkapta a CE megjelölést
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.
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BEVEZETÉS

Az UHP sorozat 4 méretnagyságból áll. A választék lefedi a 400-4200 m3/h
légszállítási tartományt, a rendelkezésre álló statikus nyomás 300 Pa-ig ter-
jed. 
A berendezések kettős héjú burkolattal készülnek, a kompakt kivitel lehetővé
teszi a szűk helyekre való beépítést.
Az alapkészüléket vízszintes változatban gyártják kiegészítve 3- vagy 6-
soros hőcserélővel, G4 szűrővel a beszívásnál, valamint 3-fokozatú, közvet-
len meghajtású ventilátorral. Ezen felül az alapkészüléket előkészítik
kiegészítő F7 minőségű szűrő, továbbá 2-soros, melegvizes hőcserélő befo-
gadására.

INTRODUCTION

The UHP  series is composed of 4 sizes that cover a range of flow-rates from

400 m3/h to 4,200 m3/h, while supplying external static pressure up to 300 Pa.

The units are double skin panel type and extremely compact, allowing them

to be installed in the small spaces that are typical of residential and commer-

cial installations.

The units are available on basic module, horizontal configuration only, com-

plete with 3-row or 6-row water coil, G4 intake filter and 3-speed direct driven

fan; moreover, the basic module is already prearranged for additional F7

compact filter and 2-row water heating coil.

A SZERELÉSI ÚTMUTATÓ LEÍRÁSA

Ez az útmutató ismerteti az UHP jelű berendezések szállítását, fölszere-
lését, használatát és karbantartását. A felhasználó megtalál ebben min-
den olyan szükséges információt, ami az UHP készülék helyes és bizton-
ságos fölszereléséhez szükséges.  
Az ebben a leírásban foglaltak figyelmen kívül hagyása és az ennek nem
megfelelő fölszerelés az UHP készülékre vonatkozó garancia visszavo-
nását eredményezheti.  A gyártó és a forgalmazó nem felel a helytelenül
vagy a nem arra képzett szakember által végzett fölszerelésből keletkező
közvetlen és/vagy közvetett károkért. A berendezés átvételekor
ellenőrizze az eszköz épségét, valamint a teljességét. Csak a 24 órán
belül, írásban benyújtott panasz esetén történik kivizsgálás.

PRESENTATION OF THE MANUAL

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

the use and the maintenance of UHP series units. The user will find

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

tion of UHP unit. 

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

quate installation of UHP unit may cause the cancellation of the guaran-

tee 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.

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 útmutató-

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

karbantartás 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 az útmutatót!

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

1.1 MŰSZAKI ADATOK 1.1 UNIT TECHNICAL DATA

1  MŰSZAKI JELLEMZŐK

• A berendezés burkolatának az anyaga alucink lemez, ami kettős héjú
(min. 15 mm) poliuretán hab hőszigeteléssel. A négyszögletes csatlakozá-
sok a befúvó légcsatornához vagy más egyéb idomhoz galvanizált acélból
készülnek.

• A hőcserélők rézcsövekből és alumínium hőleadó lemezekből állnak, a
csatlakozásuk belső gázmenet. Kondenzátumgyűjtő tálcával (AISI 304)
rendelkezinek, és a berendezésből felülről távolíthatók el, miután levették
a felső burkolatot, valamint a vizes szerelvényeket.

• 3-fokozatú, közvetlen meghajtású, statikusan és dinamikusan kiegyensú-
lyozott ventilátorok. Külön rendelésre EC motorokkal szállítják a maga-
sabb teljesítmény és hatásfok elérése érdekében.

• G4 minőségű, 22 mm vastagságú szűrő van a  beszívásnál, ami alulról
távolítható el. A berendezést előkészítik egy további, F7 minőségű szűrő
befogadására. 

• A hálózati csatlakozásokat a készüléken lévő csatlakozódobozban lehet
elvégezni. Ugyanitt találhatók a ventilátor bekötési helyek, valamint a ven-

tilátorfokozathoz szükséges relék.

1  TECHNICAL SPECIFICATIONS

• The units are made from Aluzink sheet metal, double skin panel (min.

thick. 15 mm) internally insulated with polyurethane layer. Corner joints to

supply air duct or option sections made from galvanized steel metal.

• Heat exchange coils made from copper pipes and aluminium fins, headers

with GAS female thead. All the coils are fitted with a condensate collection

tray made from AISI 304 stainless steel and they can be removed by

upper side, after dismounting the upper panel and water fittings.

• 3-speed direct driven fans with statically and dynamically-balanced impel-

lers; as an option and in place of standard ones, DC fan motors for higher

performance and efficiency.

• G4 intake filter 22 mm thick., removable by lower side; prearrangement for

an additional F7 compact filter.

• The main power connections are made using a terminal block installed on

the unit, which also includes the terminals for the fans; for all sizes, the ter-

minal block features relays  to select the fan speed.

Típus / Model UHP 08 15 23 35

   Névleges légszállítás / Nominal air flow rate m3/h 800 1500 2300 3500

   Legnagyobb légszállítás / Max air flow rate m3/h 1200 1750 2600 4200

   Rendelkezésre álló statikus nyomás / External static pressure (1) Pa 200 300 200 290

   Hangnyomásszint / Sound pressure level (2) dB(A) 52,9 55,5 58,3 59,8

   Ventilátor / Fan 08 15 23 35

   Fölvett teljesítmény max. / Max power input W 345 620 920 1420

   Áramerősség max. / Max absorbed current A 1,5 2,7 4,0 6,2

   Ventilátorfokozatok száma / Fan speeds n° 3

   Tápfeszültség / Electrical power supply V/f/Hz 230 / 1 / 50

Vizes hőcserélő / Water coil UHP 08 15 23 35

   Hőcserélő sorok száma / Coil rows n° 3

   Hűtés / Cooling (3)

   Teljes hűtőteljesítmény / Total cooling capacity W 3800 6100 10200 14700

   Víz nyomásesés / Water pressure drop kPa 23 17 18 24

   Víz tömegáram / Water flow rate m3/h 0,65 1,04 1,74 2,51

   Fűtés / Heating (4) 08 15 23 35

   Fűtőteljesítmény / Heating capacity W 8800 14920 24080 35020

   Víz nyomásesés / Water pressure drop kPa 23 19 19 26

   Víz tömegáram / Water flow rate m3/h 0,77 1,31 2,11 3,07

(1)    Adatok a névleges légszállításnál, standard ventilátorokkal, 3-soros hőcserélővel és G4 szűrő esetén. / Referred to the nominal air flow rate with standard fan, 3-row coil and G4 filter.

(2)     Adatok 1,5 m-re, szabad térben, névleges légszállításnál, a légbeszívásnál. A mindenkori üzemi zajszint jelentősen eltérhet a megadott értéktől a működési körülményektől, a visszaverődő zajtól, vala-
mint a környezeti zajtól függően. / Data referred to 1,5 m from inlet machine in free at nominal air flow-rate. The actual operation noise level generally differs from the values shown, depending on the

operating conditions, on the reflected noise and on the surrounding noise.

(3) Beszívott levegő hőmérséklet 27°C DB, 19°C WB. Vízhőmérséklet előremenő/visszatérő  
7/12°C. Az adatok a névleges légszállításnál érvényesek.

(4) Beszívott levegő hőmérséklet 20°C DB. Vízhőmérséklet előremenő/visszatérő 70/60°C. 
Az adatok a névleges légszállításnál érvényesek.

Eltérő feltételekhez tartozó műszaki adatok igénye esetén forduljon a forgalmazóhoz.

(3) Inlet air temperature 27°C  DB, 19°C WB. Inlet/outlet coil water temperature 7/12°C.

Data referred to the nominal air flow.

(4) Inlet air temperature 20°C BS. Inlet/outlet coil water temperature 70/60°C. 

Data referred to the nominal air flow.

To obtain the performance with different conditions, please consult chap. 4
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1 - MŰSZAKI JELLEMZŐK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.2 MÉRETEK ÉS TÖMEG 1.2 DIMENSIONS AND WEIGHTS 

Típus / Model UHP 08 15 23 35

A mm 650 700 700 700

                          B mm 370 430 430 430

                          C mm 600 700 1100 1300

                          D mm 235 235 235 235

                          E mm 210 264 264 264

                            F mm 120 140 140 140

                           I mm 183 233 433 240

                          I1 mm - - - 350

                          X mm 125 125 125 125

                         X1 mm 81 81 81 81

                          Y mm 185 215 215 215

                           d 1” 1” 1” 1”

                          d1 mm 15 15 15 15

              Tömeg / Weight kg 49 58 77 104
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1 - MŰSZAKI JELLEMZŐK 1 - TECHNICAL SPECIFICATIONS 

1.3 RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- Belső, 6-soros hőcserélő - 6R - B6R
- Utánhűtő, vizes hőcserélő - SBC
- Elektromos utánfűtő - SBE
- F7 minőségű szűrő - F7CF  
- Zsalu - SR
- On/Off zsalumozgató, rugós visszatérítéssel - SMR230
- Zárt idom - SP
- Beszívóidom ráccsal - SPG
- Beszívó/kifúvóidom egy zsaluval - SP1  
- Beszívó/kifúvóidom két zsaluval - SP2
- Kifúvóidom kör keresztmetszetű csatlakozókkal - SPF  
- Kifúvóidom légterelő lemezekkel - SPM
- Szelepkészlet On/Off mozgatással  - V2O                                                 
- Szelepkészlet modulációs mozgatással - V3M                                           
- Ventilátor fordulatszám átkapcsoló - C3V 
- Vezérlőegység - PCM
- Vezérlőegység - elektromos fűtés vezérléssel - PCMR 
- Vezérlőegység 0-10 V kimenettel - PCM10 
- Vezérlőegység LCD kijelzővel - PCD
- Kis fogyasztású, EC motorral szerelt ventilátor - EBF
- Fordulatszám szabályozó potenciométer (EBF-hez) - PVR
- Univerzális vezérlőegység 0-10 V kimenettel - PC10R

1.3 OPTIONS

- Oversized internal coil 6R - B6R
- Water re-heating coil  - SBC
- Electric re-heating section - SBE
- F7 additional compact filter - F7CF

- Front damper - SR

- On/off spring return damper actuator - SMR230
- Closed plenum - SP
- Section with grille - SPG
- Section with one damper - SP1
- Section with two dampers - SP2  
- Supply section with circular adaptors - SPF

- Supply section with adjustable louvre - SPM
- Kit 2-Way valve with on-off actuator - V2O
- Kit 3-Way valve with modulating actuator - V3M

- Fan speed controller - C3V  
- Unit control panel - PCM
- Unit control panel + electric heating section - PCMR
- Unit control panel with 0-10 V output - PCM10
- Unit control panel with LCD display - PCD

- Low consumption EC fan motor - EBF
- Potentiometric speed controller (for EBF) - PVR
- Universal unit control panel - PC10R

1.3.1 A TARTOZÉKOK ELHELYEZKEDÉSE 1.3.1 ACCESSORIES LAYOUT 

SP2 SP1 SPG SP SR UHP SP SBE SP1 SP2 SPM SPF

F7CF SBC
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2 - SZÁLLÍTÁS 2 - TRANSPORT 

2.1 Csomagolás
• A légkezelő berendezést és a tartozékait raklapon szállítják több rétegű

műanyag fóliával bevonva, amelyeknek a fölszerelésig ebben az állapo-
tában 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 megfelelően. 

• 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 berendezést - hosszabb tárolása esetén - védje meg portól, rezgésektől
és hőtől. 

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

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 alkalmazni!
• Ha a légkezelő 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.

2.1 Packaging
• The units and their accessories lay on pallets and wrapped with multi-

layer 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.

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 air treatment unit must be dismantled, 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 theplant. 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.

3 - FÖLSZERELÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS 3 - INSTALLATION AND START UP  
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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 a lehető legközelebb helyezze el 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 támasztéknak.
• Ellenőrizze az összes részegység és tartozék meglétét.

3.4 A telepítés helyének kiválasztása
és a készülék elhelyezése

• A berendezést belső térben való felhasználásra tervezték. A gyártó nem
javasolja a külső térben való telepítését. 

• 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. 

• Úgy állítsa be a függesztési pontokat, hogy lehetővé tegyen 3 mm lej-
tést a kondenzátum kivezetés számára.

• 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.

• Tartson 400 mm védőtávolságot a vízcsatlakozás felőli oldalon.
• Álmennyezeti szerelés esetén 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

• Unit has been designed to be placed inside; the Manufacturer doesn't
recommend to install the unit outside, especially at over-range working
conditions

• 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

• Adjust the height of support points so that a 3 mm slope on the water
outlet side is possible; this will help condensate water to flow out

• 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 a gap space of min 400 mm between the unit water connection
side and the closest obstacles

• In case of false ceiling installation, provide suitable lower opening
panels to enter fan and filter sections and for a possible unit dismount  

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
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• A berendezést 4 db rögzítőlemezzel szállítják a mennyezethez való rög-
zítéshez (M8 menetes szárakkal); minden rögzítőlemeznél alkalmazzon
rugalmas elemeket a megfelelő rezgéscsillapítás érdekében (lásd a 2.
ábrát).

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).

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

lék zajszintjét. Ha szükséges, alkalmazzon zajcsillapítókat.

• The unit is already provided with support plates on the upper corners to
be coupled to M8 threaded tie-beams, to be fixed to the ceiling; between
each support plate and the blocking bolt install a suitable antivibrating
joint, as shown on fig. 2

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 Vízcsatlakozások
• 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, légtelenítő és
vízleeresztő szeleppel szállítják. Az utóbbiak a készülék belsejében
vannak, de a burkolat nyílásán keresztül működtethetők.

• A rögzítőanyák 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).

• 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
elkerülése érdekében.

• Alkalmazzon fagyvédelmi berendezést.
• 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 Water connections 
• The installation and connection operations of the pipes are operations

that can compromise the good functioningof the plant or worse, cause
irreversible damage to the machine. These operations must only be
performed by specialisedstaff

• Water coils are supplied with "male" connections with gas threading
and upper air vent valve and lower water discharge valve, placed insi-
de the unit but operable from outside through holes on the unit casing 

• Tightening must be performed carefully to prevent damage to the coil
headers

• 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

• 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 anti-freeze device
• 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

2. ábra

Típus / Model UHP 08 15 23 35

   A mm 564 614 614 614

   B mm 640 740 1040 1340
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3.6.1 A kondenzátum elvezetés csatlakoztatása 
• A beépített, rozsdamentes acélból készült kondenzátumgyűjtő 15 mm

külső átmérőjű csatlakozással rendelkezik.
• A kondenzátum kivezetést szifonnal kell ellátni, hogy elkerüljék a

levegő, szagok vagy rovarok bejutását.
• A szifon a lehető legközelebb legyen a kondenzátum csatlakozáshoz,

és azt föl kell tölteni vízzel a használatbavétel előtt.
• A szifon magassága nagyobb legyen mint 100 mm.
• A szifont tisztítófedéllel kell ellátni, vagy könnyen szétszerelhetőnek

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

tum kivezetőt.

3.6.1 Condensate drain tray connection
• The stainless steel condensate drain tray connection is 15 mm diame-

ter
• The drain system must have a suitable drain trap in order to get the nee-

ded water head and to prevent the infiltration of air, odours or insects
• Place the drain trap as close as possible to the unit drain connection

and preload it with water before starting up
• The drain trap height shall be higher than 100 mm
• The drain trap must finally have a cap for cleaning the lower part or

must however allow quick disassembly for cleaning
• The route of the condensate drain pipe must always slope towards the

outside
• Make sure that the condensate flow pipe does not stress the drain con-

nection

• Mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a berendezésen, azt áramta-
lanítani 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

KÖZVETLEN BEKÖTÉS

UHP 08/15/23/35

DIRECT CONNECTION 

UHP 08/15/23/35

3.7 A tartozékok csatlakoztatása 
• A szívóoldali egységek csatlakoztatásához használja az alapkészülék

hátulján lévő keretet.
• Alkalmazzon tömítést minden peremes csatlakozásnál.
• A választott tartozéknak a peremét illessze az alapegység fogadó kere-

téhez.
• Rögzítse az idomot az alapkészülékhez M4 süllyesztett fejű csavarok-

kal. A csavarok mennyisége a készüléknagyságtól függ.
• A kifúvóoldali idomok csatlakozásához használja az illesztőperemet.
• Alkalmazzon tömítést minden illesztésnél, és a rögzítést az előzőekben

leírtak szerint végezze el.

3.7 Connection to external optional sections
• Use the rear perimeter guides to connect the possible section before

the basic unit
• Apply suitable gasket on all the contact joint perimeter
• Approach the optional section and insert its front frame to cover the

basic unit perimeter guides
• Couple the section by fixing M4 countersunk screws; quantity of screws

and holes is depending on unit size
• Use the front angular guides to connect the possible section after the

basic unit
• Apply suitable gasket on all the contact joint surface and make the con-

nection as described previously
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BEKÖTÉS C3V  TíPUSú

FORDULATSzÁM ÁTKAPCSOLÓVAL

UHP 08/15/23/35

CONNECTION TO C3V 

SPEED CONTROL 

UHP 08/15/23/35

BEKÖTÉS PCM TíP. VEzÉRLÉSSEL

UHP 08/15/23/35

(V2O szelepműködtetéssel)

CONNECTION TO PCM

CONTROL PANEL 

UHP 08/15/23/35 

(with V2O water valve)

BEKÖTÉS PCMR TíP. VEzÉRLÉSSEL

UHP 08/15/23/35

(SBE utófűtővel és V2O szelep-

működtetéssel)

CONNECTION TO PCMR CONTROL

PANEL 

UHP 08/15/23/35 

(with SBE and V2O water valve)

4 - ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK  4 - ELECTRIC CONNECTIONS
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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.

EC MOTOR BEKÖTÉSE PVR FORDU-

LATSzÁM SzABÁLyOzÓVAL

UHP 08/15/23/35

CONNECTION EBF FAN VERSION TO

PVR SPEED CONTROLLER 

UHP 08/15/23/35

EC MOTOR BEKÖTÉSE PC10R

VEzÉRLőEGySÉGGEL

UHP 08/15/23/35

(SBE opcióval)

CONNECTION EBF FAN TO PC10R

CONTROL PANEL 

UHP 08/15/23/35

(with SBE)
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6 - MANUTENZIONE ORDINARIA 6 - SCHEDULED MAINTENANCE

Előzetes információk
• A karbantartás elmaradása - még a legkisebbé is - csökkentheti a beren-

dezés teljesítményét, és csökkenő komfortot okozhat.
• Mielőtt a berendezésen bármilyen beavatkozást végezne,

győződjön meg arról, hogy sem az alapkészülék sem a hozzákap-
csolt egységek ne legyenek feszültség alatt. Tehát a teljes rendszert
kell áramtalanítani a beavatkozások előtt!

• A karbantartás során az azt végző személyzet viseljen védőöltözetet és
egyéni védőeszközöket (szemüveg, kesztyű, stb.).

Havi vagy annál gyakoribb ellenőrzések

LEVEGŐSZŰRŐK
A szűrőegységek tisztítási időpontjának a tervezésekor több tényezőt kell
figyelembe venni, például a külső és a belső levegő szennyezettségét, a
napi üzemidőt. Mivel ezeket nem lehet pontosan tudni előre, ezért automa-
tikus ellenőrzés alkalmazása ajánlott, mint például nyomáskapcsolót a
szűrő eltömődésének az érzékelésére. Ez a megfelelő időben fog jelet adni
az üzemeltető számára, hogy tisztítsa meg, vagy cserélje ki a szűrőt. Ezzel
elkerülhetik az esetleg szükséges szerviz beavatkozást, rosszabb esetben
a berendezés működésének kiesését. A G4 vagy F7 minőségű szűrőkhöz
alulról lehet hozzáférni a burkolat eltávolításával (Philips csavarhúzóval). A
művelet közben ügyeljen arra, nehogy leessen a szűrő. 

A G4 szűrőt tisztítsa meg porszívóval, vagy mossa ki közönséges mosó-
szert tartalmazó, meleg vízzel, majd alaposan szárítsa meg. Három tisztítás
után cserélje ki a szűrőt. 

Az elszennyeződött  F7 szűrőt ne tisztítsa, hanem cserélje ki. A használt
szűrőt vigye megfelelő gyűjtőhelyre. Ne felejtse el az új szűrőt visszatenni  a
berendezésbe, mielőtt azt beindítja. 

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 the filter sections (both G4 and
optional F7 type) through the lower removable panel (by Phillips screwdri-
ver); while removing lower panel, pay attention to the filter drop.

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

Körülbelül félévente vagy a használati idények végén ellenőriztesse a
szakszervizzel a következőket.

VIZES HŐCSERÉLŐ
Ellenőrizze a hőcserélő épségét és a felületének a tisztaságát (csövek,
hőleadó lemezek), mivel ettől függ annak a hatásfoka. A hőcserélőhöz az
alsó burkolat eltávolítása után lehet hozzáférni. Ha a cseréje szükséges,
akkor az a felső burkolat eltávolítása után lehetséges leválasztva az
alapegységről. Légcsatornaidomban elhelyezett hőcserélő esetén a lég-
csatorna megbontása szükséges. 

VENTILÁTOROK
A burkolatának és a járókeréknek tisztának kell lennie. A járókeréknek
könnyedén kell forognia, és kiegyensúlyozottnak kell lennie. A ventilátor-
hoz az alsó burkolat levétele után lehet hozzáférni. Erről lehet lecsavaroz-
ni a ventilátort.  

ELEKTROMOS CSATALKOZÁSOK
Ellenőrizze minden bekötés szorosságát és azt, hogy érintkezések fém-
tiszták legyenek.

Half-yearly checks

Every about six months or in conjunction with the change of season, check
as follows :

WATER COILS
Check the perfect integrity and cleaning of heat exchange surface (fins and
pipes), on which coil efficiency depends. Accessibility to unit coil is ensu-
red by the removable lower panel; in the event of replacement, it can be
removed by the upper panel after disinstalling the basic unit. For water coil
inside external ductable section, it shall be decoupled from close sections.

FANS
Check the perfect cleaning of the impeller and casing; impeller rotation
shall be free and balanced. Accessibility to fan is ensured by the remova-
ble lower panel, from which it can be removed after unscrewing the fixing
screws between the fan casing and the front fan frame.

ELECTRICAL TERMINALS
Check all fixing screws are well screwed and electrical contacts are free
from oxidation.

7 - 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.

Az UHP jelű berendezések az alábbi anyagokból állnak:
• horganyzott acéllemez
• alumínium
• réz
• poliuretán
• polietilén
• műanyag
• rozsdamentes acél.

7 - 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 UHP units are:
• Galvanized steel sheet
• Aluminium
• Copper
• Polyurethane
• Polyethylene
• Plastic
• Stainless steel
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