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I N S T R U K C J A  O B S Ł U G I

Dziękujemy za zakup nawilżacza BRUNE. Prosimy o zapoznanie się z instrucją i zachowanie jej.

PROFESJONALNY NAWILŻACZ
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230 V/50 Hz
max. 300 VA
900 m3/h
2,6 ltr./h
3,5 m2

ok. 24 kg
ok. 50 ltr.
L: 75.5 x H: 62.0 x W: 36.5 cm

Zasilanie

Zużycie energii

Przepływ powietrza

Wydajność nawilżania

Powierzchnia parowania filtra

Waga ( pusty)

Pojemność zbiornika

Wymiary

Przed sprawdzeniem twojego nowego urządzenia
przeczytaj instrukcję obsługi

S p r a w d z e n i eS p i s  T r e ś c i

Elektroniczny higrostat ( system radiowy) automatycznie
kontroluje wilgotność. Żądane wartości wilgotności
mogą być łatwo ustawione przy pomocy pilota.

2 Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka

W i g o t n o ś ć

Lista sprawdzająca

Na wyposażeniu znajdują się następujące akce-
soria: kabel z wtyczką, system radiowy, pilot.

Zdejmij górną część oraz opakowanie trans-
portowe z wentylatora, wyjmij części i
zamknij pokrywę ponownie.

Zdejmij zabezpieczenia transportowe z pilota
oraz baterii do systemu radiowego i zainstaluj .

Sprawdz dzialanie systemu radiowego
Wcisniecie guzika spowoduje szybkie migotanie
 diody. Sygnal dzwiekowy zakomunikuje o ko- 
niecznosci wymiany baterii (resurs ok. 1 roku).
Dopasuj symbole na baterii +/-
Bledne wlozenie moze calkowicie rozladowac 
baterie.

Napelnij urzadzenie woda z kranu. Obserwuj 
wskazania na wyswietlaczu poziomu wody .
Maks. 50 l - nie przelac!!

Wprowadz zadane wartosci przy pomocy pilota
( Wilgotnosc powietrza, predkosc wentylatora).
Poczekaj 15 sek. dopoki proces zapisywania 

D a n e  t e c h n i c z n e :

Strona Opis

Dane Techniczne

 Lokalizacja-Główne przyłącza-Wilgotność atm.

Rzut oka na panel - zdalne sterowanie

Napełnianie-kontrolka poziomu wody i zmiany filtra

Wymiana filtra- wymiana panelu kontrolnego 

Oznaczenie przylączy na płytce obwodowej

Predkości wentylatora, Czujnik systemu radiowego

Kalibracja i kodowanie systemu radiowego

Wyświetalacz błędów

Menu programowania

Pompa wodna - WATERFRESH- Czyszczenie

Automatyczne uzupełnienie wody

System automatycznego wypłukiwania

Filtr z węgla aktywowanego

Rura i przyłącze dopływu powietrza

System UV z wkladem odwapniającym

Wymiana tuby UV

Lista części

Rysunek poglądowy

Konserwacja

Kody alarmowe

Zalecenia instalacyjne
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Nawilzacz powinien byc umieszczony na plaskiej powierzchni.
Nie zaleca sie stawiania urzadzenia w poblizu
zrodel ciepla np. grzelnikow.
Urzadzenie nie moze byc narazone na nagrzewanie
oraz dzialanie temp. zew. powyzej + 70° C.

 M i e j s c e  u s 
 t a w i e n i a

Z u ż y c 
 i e  e n e r g i i

Nawilżacz wyposażony jest we wtyczkę  do gniazdka o 230V AC, 50 Hz

300 VA, z bezpiecznikiem 10Amp. Dla bezpieczeństwa

wtyczka musi być wyjęta z gniazdka przy jakich-
kolwiek pracach związanych z konserwacją 

nie zakonczy sie.

UWAGA!!! Urządzenia są wykonywane w różnej kompletacji i niektóre opisane w instrukcji funkcje 
mogą być  nie aktywne w Państwa urządzeniu. ( patrz zamówienie ).



Luftbefeuchtung Proklima GmbH
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P a n e l  k o n t r o l n y

P i l o t  

Czujnik odbiorczy
sygnalu z pilota
Sygnalizator pustego zbiornika na wode

Sygnalizator zmiany filtra

Elektroniczny sygnalizator
poziomu wody
Sygnalizator predkosci wentylatora

Wentylator automatyczny

Wyswietlacz aktualnej/za-
danej wilgotnosci atmosf.
menu programowania, 
lub kodow bledow
z sygnalizacja bledow

Wyswietlacz rodzajow 
bledow z opisem.
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Przycisk splukiwania
Wcisniecie tego przycisku 
uruchamia system wyplukiwania
(opcja)

Przycisk PROG:
Wcisniecie przycisku otwiera
tryb programowania,
takze mozna wybrac z glownego
menu (10, 20 i 30). Patrz
strona 9 opisu menu programowania

Przycisk SET:
Przy pomocy przycisku SET
mozna wybrac z sub-menu wartosci

Jesli zadne wartosci nie zostana wy-
 brane, po 10 sek. wyswietlacz auto- 
matycznie zacznie pokazywac wy
swietlenia  standardowe t.j. wilgot-
nosc w pomieszczeniu.
Zmiany dokonane w ustawieniach 
zadanej wilgotnosci  lub trybie
programowania zostana zachowane.

ON/OFF przycisk:
Urzadzenie moze byc
wlaczone lub wylaczone
przez wcisniecie tego przycisku

Przycisk
wilgotnosci:
Zadana wartosc wilgotnosci
moze byc wybrana poprzez
wcisniecie + lub - kilku-
krotnie lub przytrzymanie
 wybranego przycisku
w celu zmniejszenia lub
zwiekszenia poziomu wilgotnosci

Przycisk
wentylatora:
Wcisniecie + – lub -
kilkukrotnie zwieksza lub
zmniejsza predkosc wentylatora

Inne predkosci wentylatora
moga byc wybrane
w ustawieniach 

5

Wyposazony w dwie baterie 24G AAA 1.5V. 
Nie uzywac innego typu!

Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka 3

SET przycisk
z
submenu
31, 32, 33

Przycisk splukiwania

do recznego
wlaczenia
splukiwania 

Obniza
zadana
wilgotnosc

zwieksza
zadana
wilgotnosc

Zwieksza
predkosc

Prog
przycisk: 
wybor glownego

menu 10, 
20, 30

Zmniejsza predkosc

wentylatora

Przycisk wilgotnosci
do ustawiania zadanej
wilgotnosci
(w trybie programowania, do
wyboru ustawien)

Przycisk wentylatora
do ustawiania
predkosci wentylatora
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ON/Off-przycisk
do wlaczania
lub wylaczania
urzadzenia

2%

%

---------

---------wentylatora

(opcja )

automatycznych (4)

(21, 22, 23 ) w trybie programowania.



Usun zatrzaski poprzez jednoczesne ich nacisniecie. Zwolnij filtr z czterech przytrzymujacych uchwytow.

*

*
*

Aby zapewnic
perfekcyjna prace, uzywaj tylko:

Nie ponosimy odpowie-
dzialnosci za straty spo-
wodowane wyciekami wody 
 lub obnizona  wydajnoscia urzadzenia.

Oryginalnych
Filtrow Wymiennych
oraz Oryginalnych
Czesci Zamiennych. 

4 Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka

Model  nawilzacza B 500  posiada sygnalizator wymiany filtra. Czestotliwosc wymiany zalezy od czasu pracy 
 pompy, twardosci wody oraz pracy wentylatora.
W najlepszym wypadku filtr powinien byc wymieniony po 98 dniach w najgorszym po 56. Podane dane sa przyb-
lizone. Zaleza od takich czynnikow jak zanieczyszczenie powietrza lub twardosc wody. Zaleca sie regularne, 
wizualne sprawdzenie  stanu zabrudzenia filtra. Wiecej informacji mozna uzyskac zapoznajac sie z sekcja 
 >>Wymiana filtra>>. Po wymianie filtra nalezy skasowac dane wskaznika do wartosci poczatkowej.”
Nalezy postepowac zgodnie z opisem w Menu Programowania. Wybrac 33 aby kazdorazowo wyzerowac licznik. 
Urzadzenie bedzie pokazywac zuzycie od 1 do 98 dni.

C z u j n i k  w y m i a n y  f i l t r a

Z powodu odkladania sie mineralow znajdujacych sie w wodzie oraz osadzania kurzu, specjalny filtr zamonto- 
wany w nawilzaczu  w trakcie pracy urzadzenia ulega zuzyciu i podlega wymianie.. Czas trwania takiego 
procesu moze wynosic od 8 do 16 tyg w zaleznosci od stopnia twardosci wody, zapylenia powietrza oraz czasu 
pracy. Filtr nie powinien byc prany ani myty, gdyz to zmniejsza zdolnosci ewaporacyjne urzadzenia. Wszystkie 
nawilzacze sa wyposazone w BIO filter (zam nr 1603) jako standard (duza wydajnosc ewaporacyjna). 
Foam filters (zam.nr 1601) sa nadal dostepne. Dodatkowo oferujemy  specjalny activated charcoal 
cleaning filtr w dwupaku(zam. nr 1605).

W y m i a n a  f i l t r a

Aktualny poziom wody w zbiorniku jest sprawdzany 
przez miedziane elektrody i wyswietla sie na wyswiet-
laczu panelu kontrolnego. Urzadzenie wylaczy sie 
automatycznie, gdy pozostanie w nim tylko ok. 15l.  
wody-komunikat "Top up water". 
Zaleca sie regularne ( co 3-4 tyg.) oproznienie zbior- 
nika i umycie sr. odkamieniajacym  w zaleznosci od
stopnia zabrudzenia.
Do tego celu mozna uzyc gabki, sciereczki 
lub odkurzacza. Rowniez elektrody nalezy okresowo 
czyscic aby zapewnic prawidlowe odczyty wartosci 
poziomu wody. Zabrudzenia moga spowodowac zle 
odczyty wartosci lub calkowite wylaczenie urzadzenia.

C z u j n i k i  p o z i o m u  w o d y

( nie dotyczy modeli z automatycznym napełnianiem)N a p e ł n i a n i e

Prety elektrod

Poziom nalewanej wody jest sygnalizowany przez diode. Poziom od 10l do 50 l. jest pokazywany w 5 fazach.
 Zarowno normalna woda z kranu jak i demineralizowana ( nie destylowana ) moze byc uzyta do napelniania  
urzadzenia. Nalezy napelniac urzadzenie ostroznie aby nie oblac go woda co moze spowodowac zwarcie.

Nie nalezy uzywac wody destylowanej poniewaz uszkadza ona wskazniki  poziomu wody.

Urzadzenie napelnia sie woda poprzez nalanie przez gorny filtr ( tylko do znaku >>poziom maks.50l.<<).�
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W przypadku uszkodzenia panelu sterujacego moze zajsc koniecznosc jego wymiany.
Prosimy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
1) Podnies gorna czesc obudowy
2) Wykrec cztery sruby znajdujace sie w naroznikach panelu i wyjmij panel.
3) Wyjmij zaciski ( , , X9) z plytki obwodowej i jesli to konieczne zaciski  3-5.
4)U Uzywajac malego srubokreta poluzuj centralne podlaczenie pradu XI i wyjmij kabel z

zacisku.
5) Poluzuj wszystkie inne polaczenia (X3, X2)
6) Mozna wyjac cala plytke obwodowa.
7)Mozna teraz podlaczyc nowa plytke wykonujac podlaczenia w odwrotnej kolejnosci. Numery na plytce 

odpowiadaja numerom na zaciskach w celu unikniecia nieprawidlowego polaczenia.
8)Wluz panel kontrolny na miejsce i przymocuj go czterema srubami
9) Nastepnie na naloz gorna czesc obudowy na urzadzenie.

W y m i a n a  p a n e l u  k o n t r o l n e g o

W y m i a n a  f i l t r a

Zamocuj nowy flitr w odwrotnym porzadku, zabezpiecz
 klipsami i upewnij sie, ze filtr spoczywa w U-ksztaltnej 
 ramie na calej dlugosci dystrybutora wody.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek prac zwiazanych z urzadzeniem nalezy wyjac wtyczke z gniazdka!

Uwaga!
Na szczegolna uwage zasluguja dwa klipsy bocz-
ne, ktore musza byc zapiete prawidlowo, inaczej
filtr moze miec kontakt z gorna czescia obudowy
i powodowac przecieki.

*

O z n a c z e n i a  n a  p ł y t c e  o b w o d o w e j

Połączenia Opis Zasilanie Zużycie energii

X1

X2

X3

X9

Zasilanie 230V AC(L, N, i 6 x PE)

Zero-potential malfunction reporting relay

Czujnik poboru wody (zero current)

Polaczenie wentylatora 230V AC

Pompa wodna 230V AC

pompa splukiwania 230V AC

Zawor magnetyczny 230V AC

UV lampa 230V AC

Czujnik poziomu wody, 10 l do 50 l

230V 50Hz

42V

-

230V 50Hz

230V 50Hz

230V 50Hz

230V 50Hz

230V 50Hz

-

300 VA

1A

-

100VA

30VA

150VA

10VA

6VA

-

Urzadzenie jest wyposazone w standardowy bezpiecznik o wartosci zabezpieczenia 2 AT.



W y m i a n a  w e n t y l a t o r a

Rozpoczecie
Ostroznie poluzuj dolna czesc obudowy prz pomocy np. srubokreta,
wyjmij baterie oraz zabezpieczjacy dysk transportowy 
Wymien/wloz baterie( LR6, 1,5 V AA) Upewnij sie,
 ze bieguny (+/-) zostaly wlozone zgodnie 
z oznaczeniem. Nieodpowiednie wlozenie 
baterii spowoduje jej rozladowanie.
Wcisnij maly czarny guzik testowy
aby sprawdzic dzialanie transmitera( zielona dioda 
testowa    powinna sie zaswiecic). Zamknij urzadzenie i
 umiesc je w suchym, dobrze  wentylowanym miejscu 
np. na scianie lub suficie i zadbaj aby nie podlegalo 
bezposredniemu naslonecznieniu.

S y s t e m  r a d i o w y

Przy pomocy pilota mozna ustawic kazda z pieciu predkosci wentylatora ( 4 predkosci plus 1 automatyczna).
Zadana predkosc ustawia sie przy pomocy przycisku FAN na pilocie ( patrz powyzej). 
Po wcisnieciu przycisku FAN na pilocie wskaznik na panelu glownym zaczyna migac. Wcisniecie  + lub - 
pozwoli zwiekszyc lub zmniejszyc sile nawiewu.
Wybranie trybu automatycznego pozwala urzadzeniu samodzielnie  sterowac sila nawiewu. Dzieki temu urza-
dzenie dokonuje pomiarow poziomu wilgotnosci powietrza i dostosowuje odpowiednio sile nadmuchu.

Aby nastawic autom. nadmuch wcisnij "-" na przycisku FAN i przytrzymaj az ostatnia lampka wskaznika 
wentylatora zniknie i zgasnie czerwona dioda. Aby wylaczyc funkcje automatyczna po prostu zwieksz predkosc 
pracy wentylatora przyciskiem FAN az czerwona dioda znow zacznie migac.

U s t a w i e n i a  w e n t y l a t o r a

6 Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka

---------

Przy wykonywaniu jakichkolwiek prac zwiazanych z urzadzeniem nalezy wyjac wtyczke z gniazdka!

1. Scisnij dwoma palcami klamry zacisku i delikatnie wyciagnij wtyczke wentylatora.

2. Poloz srodkowa czesc urzadzenia na boku i wykrec trzy sruby ( Uwazaj aby wentylator nie wypadl po 

odkreceniu  srub ).
3. Wyjmij wentylator.

4. Wloz nowy wentylator , podloz dystanse antywibracyjne i dokrec trzy sruby.
5. Po dokreceniu srub podlacz wtyczke do zacisku i umiesc wszystko na miejscu.



K o d o w a n i e  s y s t e m u  r a d i o w e g o

Ostroznie poluzuj dolna czesc obudowy przy
 pomocy np. srubokreta i zdejmij ja.

Zakoduj czujnik systemu radiowego poprzez 
przesuniecie srubokretem suwaka kontrolnego.

Zdejmij obudowe z nawilzacza B500.

Wykrec cztery sruby z naroznikow plyty glownej 
i podnies ja.

Zakoduj odbiornik na plycie glownej urzadzenia
 poprzez przesuniecie srubokretem suwaka 
kontrolnego.
Uwaga: Kodowanie  czujnika radiowego 
i odbiornika na plycie glownej powinno byc dok-
ladnie na pozycji ON i OFF. Niedokladne ustawie-
nie suwakow moze spowodowac, ze system nie

Zamknij pokrywe czujnika systemu radiowego.

Umiesc plyte glowna w pierwotnym polozeniu 
i przykrec ja ponownie czterema srubami. 
Naloz obudowe na urzadzenie.

Chuchnij delikatnie na czujnik systemu radiowego
 aby sprawdzic funkcjonowanie systemu 

Procedura:

1

2

3

4

5

6

7

8

Kodowanie

Urzadzenie jest zakodowane fabrycznie ale gdy
 dwa lub wiecej sa uzywane w poblizu siebie
(np. mniej niz 50 m ) moze byc wymagane 
inne kodowanie.

Istnieje mozliwosc kontrolowania kilku nawilzaczy 
znajdujacych sie w jednym pomieszczeniu zakodowanych 
identycznie przez jeden czujnik systemu radiowego lub
 nawilzacz+czujnik zakodowane niezaleznie.

Prosze postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

Dla kazdego suwaka sa tylko dwie pozycje:
"ON”= gora i "0FF ” = dol,  co daje 16 mozliwych kombinacji.
Uwaga: kazde urzadzenie oraz jego czujnik systemu radiowego
(a + b) musi byc zakodowane tak samo.

Plyta systemu
radiowego

Plyta
glowna
B 500

Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka 7

(Ta czynnosc powinna byc wykonana przez  
autoryzowany personel).

 bedzie dzialal.

OFF
ON

nawilzania.
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Nawilzacz B500p posiada niezalezny system monitorowania, ktory pozwala na szybkie wychwytywanie 
bledow i usterek oraz na odpowiednia reakcje.

Istnieje mozliwosc polaczenia wyswietlen kodow bledow wraz z sygnalem dzwiekowym. Zadanie takich 
komunikatow dzwiekowych jest mozliwe przez ich osobiste wybranie z Menu Programowania.

Ponizsza lista kodow bledow wyjasni zaistnialy problem oraz wskaze sposob jego rozwiazania.
Uwaga: jesli wyswietla sie kody bledow, na pilocie dzialaja tylko przyciski On/Off, PROG oraz SET.

W y ś w i e t l a c z  b ł ę d ó w

kod błędu błąd Co robić?

01

02

03

04

05

09

Zbiornik na wode jest pusty.

Defekt lampy UV 

Wyciek wody

(mozliwe tylko z zewnetrznym czujniikiem wody)

Przepelniony zbiornik na wode

(mozliwe tylko w opcji z automatycznym uzupelnieniem wody)

Brak sygnalu radiowego. Odbiornik w panelu kontrolnym nie

 odbiera sygnalu przez jakis czas.

Wyswietla sie kilka bledow na raz.

- Sprawdz poziom wody i uzupelnij 

wedle potrzeby.

- Sprawdz stan zabrudzenia elektrod czuj

nika poziomu wody i wyczysc jesli trzeba.

- Czy uzyto wody destylowanej? Jesli tak

wymien wode w urzadzeniu na kranowa.
- Sprawdz polaczenia elaktrod czujnika poziomu wody.

- Czy system automatycznego uzupelniania 

wody jest uszkodzony?(optional extra)

- Wymien lampe UV

(patrz "Wymiana tuby UV“)

- Sprawdz czy filtr zostal zalozony 

prawidlowo.

- Sprawdz czy urzadzenie stoi 

poziomo.

- Sprawdz czy system uzupelniania wody

 dziala poprawnie (jesli posiada ta opcje).

- Sprawdz czy zbiornik nie przecieka.

- Sprawdz dzialanie zaworu magnetycznego. 

- Sprawdz stan zabrudzenia elektrod 

- Czy nadajnik radiowy nie stoi zbyt daleko 

od urzadzenia?

- Sprawdz funkcje i kodowania zadane 

transmiterowi radiowemu ( patrz "Usta-

wienia" / "Kodowanie systemu radiowego").

- Jesli trzeba wymien baterie.

Sprawdz powyzsze opisy bledow

od 01 do 04.

czujnika poziomu wody.
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Nawilzacz B500 P oferuje wiele mozliwosci zmiany ustawien fabrycznych aby sprostac zadanym wymogom.
Prosze postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

1. Wcisnij  "PROG"  na klawiaturze pilota. 
2. Wyswietli sie numer "10" na wyswietlaczu panelu kontrolnego.
3. Wybierz jedno z glownych menu (10, 20, or 30, patrz tabela ponizej).
4. Gdy tylko wyswietli sie glowne menu, ktorego szukasz wcisnij przycisk "SET”

aby wybrac submenu np.  11, 12, lub 13)
5. Gdy tylko wyswietli sie submenu ktorego szukasz , po kilku sekundach zaczna migotac na wyswietlaczu 

n-ry 00,01, lub 98.  Przyciskajac + lub - na niebieskim  przycisku wilgotnosci (%) mozesz zwiekszac lub
 zmniejszac cyfry

6. Kiedy dokonasz wymaganej zmiany , poprostu poczekaj ok. 10 sek . Po tym czasie na wyswietlaczu pojawia 
sie standardowe wyswietlenia ( np. wilgotnosc ) a zmiany zostana zachowane.

Uwaga: Jesli zadne wiecej ustawienia nie zostana dokonane w ciagu 10 sek. na wyswietlaczu pojawia sie 
standardowe wyswietlenia ( np. wilgotnosc) Proces programowania moze byc zawsze zakonczony poprzez 
wcisniecie przycisku ON/OFF. Nalezy pamietac, ze w takim przypadku wszystkie wprowadzone zmiany zostana 

M e n u  p r o g r a m o w a n i a

Menu główne Sub menu Opis Ustawienia Komentarz Ustawienia fabryczne

10

20

30

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

Ustawienia alarmu dzwiekowego
Aktywacja dzwonka pustego zbiornika

Aktywacja dzwonka uszkodzenia lampy UV

Aktywacja dzwonka zewnetrznego 
czujnika wody
Aktywacja dzwonka napelnienia zbiornika
 >=50l.
Aktywacja dzwonka przy braku sygnalu 

Ustawienia przekaznika
Relay active when tank empty

Relay active when UV lamp is defective

Relay active with external
water sensor alarm
Relay active when tank content 
>= 50 Litre
Relay active when no radio signal

Relay switch status
(Low= Relay active open
High= Relay active closed)

Ustawienia splukiwania
Cykl splukiwania w dniach

Ustawienia twardosci wody

Resetowanie wskazan czujnika wymiany

Praca przy zew.regulatorze czasowym 
lub innym mechanizmie elektr.

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = OFF

01 = ON

00 = Highly active

01 = Slightly active

00 =OFF (manual)

01=... 07 days

01= miekka

02= srednia

03= twarda

98=reset

00 = OFF

01 = ON

(Tylko opcja z automatycznym 

uzupelnianiem wody)

Only necessary with connection to a

central air-conditioning system

Only necessary with connection to a

central air-conditioning system

Only necessary with connection to a

central air-conditioning system

Only necessary with connection to a

central air-conditioning system

Only necessary with connection to a

central air-conditioning system

Only necessary with connection to a

central air-conditioning system. 

Twardosc wody wplywa na czestotliwosc

 wymiany filtra

Wyswietlenie "98 - .00” pokazuje za ile dni 

filtr powinien byc wymieniony. Wyswietlenie 

moze byc skasowane w kazdej chwili 

i ponownie ustawione na maks. 98 dni.

Wymagany poziom nastawianego poziomu wilgotnosci
 jest fabrycznie nastawiony na 90%. Na wyswietlaczu

 pojawia sie 00%.  Tryb predkosci pracy went.

moze byc latwo ustawiona na dowolna predkosc.

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

00

00

02

98

00

utracone.

radiowego.

 filtra

Tylko w wersji z  UV-C

35 Ustawienia/Zmiany w interwalach pracy 

wentylatora w trybie automatycznym (01...10 min)

Tylko w wersji z czujnikiem zewnetrznym

Tylko w wersji  ze splukiwaniem
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" W a t e r f r e s h "  
Pompa zanurzeniowa moze byc wyjeta z urzadzenia
 poprzez wykrecenie zgodnie z kierunkiem na 
naklejce. Nalezy dolozyc szczegolnej starannosci 
 podczas instalacji. Upewnic sie, ze polaczenia 
 pompy, przewodow, wezy, Y-ksztaltki sa scisle 
zamocowane. Dotyczy to takze polaczen systemu 
lampy UV oraz wezy V4 A-ksztaltki.

P o m p a  w o d n a
Srodek uzdatniajacy "Waterfresh" jest szczegolnie 
zalecany dla wszystkich nawilzaczy majacych pracowac 
zgodnie z zasadami dobrego nawilzania. Zapobiega
to rozrostowi alg oraz redukuje osadzanie kamienia 
w urzadzeniu. Uzdatniacz nie jest wydmuchiwany do 
pomieszczen i jest absolutnie bezpieczny jesli sie go
 uzywa zgodnie z zaleceniami.
Uzdatniacz  "Waterfresh" jest dostepny w 1 l. butelkach
 ( zam. nr 9020 ) lub 5 l. kanistrach ( zam. nr 9022 )
 razem z nakretka dozujaca.

Nalezy stosowac dokladnie zalecana 
dawke uzdatniacza 

(25ml na 10 l. wody)

Zbyt duza ilosc uzdatniacza
powoduje pienienie
co moze spowodowac usz-
kodzenie czesci elektronicznych.
Reszta wody wraz z uzdatnia-
czem, osadami itp. powinna byc 
wylewana ze zbiornika regular-
nie, zbiornik zas umyty.

Urzadzenie powinno byc czyszczone z osadow wapnia (kamienia) i innych zabrudzen co 3-4 m-ce. Z tego powo-
du gorna czesc obudowy jest podzielona, filtr jest zdejmowalny a centralna czesc mozna umyc. Sluza do tego 
srodki czyszczace dostepne na rynku. Wszystkie zacieki po zastosowaniu tych srodkow powinny byc usuniete 
( wyplukane czysta woda ).
Nie uzywac benzenu ani innych 
rozpuszczalnikow uszkadzajacych plastik.

Nawilzacz powinien byc gruntownie umyty przynajmniej
 raz do roku ( najlepiej przez serwisanta ).
Uzyc dostepnego na rynku odkamieniacza aby usunac 
osad wapienny.
Wyplukac czysta woda.
Lejek napelniania znajdujacy sie pod klapka powinien 
byc oczyszczony z osadu.
Jesli jest w jakis sposob zablokowany nalezy usunac przyczyne przy pomocy szczoteczki lub czegos podobnego.
Upewnij sie, ze w wezach pompy nie osadzil sie szlam. Jesli tak usun go za pomoca szczoteczki do czyszczenia 
butelek lub wymien przewody.

Jesli urzadzenie ma byc nieuzywane przez dluzszy czas nalezy oproznic je z wody, zdjac i wytrzepac filtr oraz 
umyc urzadzenie.

C z y s z c z e n i e

On

Off

Zamkniecie
Bagnetowe

Polecamy uzywanie srodka
 odkamieniajacego BRUNE
( zam. nr 9016) lub innej 
uznanej marki.
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Kontrolka wody 220-240 V 3/4" zawor
Waz bezpieczenstwa  3/4 "

Napelnianie woda  Odplyw systemu
splukiwania

Kran z woda Gniazdko elektr.

Schuko przej-
sciowka

Glowna wtyczka
nawilzacza

uszczelka alarm
akustyczny

Wyswietlacz

zawor

Istniejaca
uszczelka

Waz bezpiecznego
cisnienia

Poloz czujnik poziomo
na podlodze

1753

1754

Przylaczenie obu systemow do lokalnej sieci wodociago-
wej i kanalizacyjnej musi byc wykonane przez licencjono-
wanego hydraulika lub technika specjaliste. (Wazne jest 
sprawdzenie przepisow dot. utylizacji wody). Byc moze 
konieczne bedzie zastosowanie zaworu zwrotnego.

Zalecamy zamontowanie naszego 1,5 m. weza bezpiecz-
nego cisnienia laczacego kran z woda z urzadzeniem
(zam. nr 1754). Automatyczny system uzupelniania 
wody wyposazony jest w zawor magnetyczny.
Nawilzacz jest nastawiony fabrycznie na maksymalne 
napelnienie woda do 30 l. tzn. ze samoczynny doplyw 
wody wylaczy sie po wlaniu 30 l. wody. Gdy trwa 
napelnianie woda na wyswietlaczu  sie kolejno migaja
 lampki napelnienia zbiornika ( od 10 do 50 l. )
Poziom uzupelnienia jest kontrolowany przez czujniki 
elektrod. Aby zapewnic bezawaryjna prace urzadzenia
 nalezy regularnie oczyszczac elaktrody z nalotow 
wapnia przy pomoca gabki.

sie wylacza a pojawia sie kod bledu nr 04 na wyswiet-
laczu i wlacza sie sygnal dzwiekowy.
W przypadku gdy system automatycznego uzupelniania 
wody jest uszkodzony  a poziom wody sie nie zmienia
 mimo otwarcia zaworu magnetycznego, proces
 napelniania jest zakonczony i wyswietla sie blad 01
 na wyswietlaczu.

Na nastepnej stronie (system automatycznego splukiwa-
nia) pokazane sa wymiary oraz rysunek objasniajacy 

Dla wiekszego bezpieczenstwa polecamy zakup tacy’
 zabezpieczajacej ( zam. nr 1752 ) w polaczeniu 
z czujnikiem wody (zam. nr 1757)  lub z dodatkowym 
zewnetrznym zaworem (zam. nr 1753 ).

A u t o m a t y c z n e  u z u p e ł n i a n i e  w o d y

A k c e s o r i a Wyposażenie dodatkowe (opcja)

membranowy

Aby zapobiec przelaniu sie wody pow. 50 l. urzadzenie 

sposob przylaczenia.



Dlugosc 1,5
metra

220 V Czujnik bezpieczenstwa wody

S y s t e m  a u t o m a t y c z n e g o  w y p ł u k i w a n i a
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Odplyw
20mm

Przylacze
3/4“

Doplyw
20mm 
Przylacze
3/4“

330

40 40

2323

65

270

System automatycznego splukiwania wody jest mozliwy tylko w kombinacji z automatycznym doplywem wody.
 Nie ma potrzeby recznej wymiany wody. Przylaczenie obu systemow do lokalnej sieci wodociagowej i kanaliza-
cyjnej musi byc wykonane przez licencjonowanego hydraulika lub technika specjaliste.
Przylacze odprowadzajace brudna wode do kanalizacji powinno by podlaczone w ten sposob aby wyjscie rury 
kanalizacyjnej bylo ponizej ( lub maks. na rowno ) z odplywem wody z urzadzenia. Dlugosc weza odprowadzajace-’
go wode nie przekracza 1,5 m ze wzgledu na ograniczona wydajnosc pompy ( wytworzenie zbyt malego cisnienia 
wyrzutowego). Byc moze zaistnieje koniecznosc wytworzenia syfonu poprzez zalanie weza woda przed jego przy-

Uwaga uzywanie zmiekczonej wody moze spowodowac uszkodzenie wkladu odwapniajacego.
 Nie zaleca sie rowniez kombinowanego uzycia.

Powodem dla ktorego warto zamowic urzadzenie z systemem automatycznego wyplukiwania jest mozliwosc 
wyplukiwania resztek wody z osadami w regularnych odstepach czasu i napelniania swieza woda.  Splukiwanie 
moze byc uruchomione recznie przy pomocy pilota przyciskiem "FLUSH"           lub przez wybranie z Menu 
pkt.31  z przedzialami splukiwania co 1 ... 7 dni  . Aby dokonac tych ustawien przejdz do  sekcji Menu progra-

Pompa splukiwania

Zawor magnet. (doplyw)
autom. uzup. wody

Czujniki poziomu
wody

Brudna woda jest wypompowywana

Naplywa swieza woda

mowania (str 9).

laczeniem.
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Niskocisnieniowa rteciowa lampa wyladowcza zainstalowana w urzadzeniu wykorzystuje zakres promieniowania 
UV-C, ktorego dlugosc zabija wiekszosc mikroorganizmow.Woda w nawilzaczu jest zdezynfekowana. Jej obieg  
zmniejsza ilosc zarazkow oraz ich namnazanie.

Pole magnetyczne wytwarzane przez staly magnes oddzialywuje na przeplywajaca wode. W rezultacie nastepuje 
zmiana struktury molekularnej wapnia, ktory nie osadza sie na sciankach urzadzenia. Nalezy zapewnic 
swobodny przeplyw przez wklad odwapniajacy.  (. Str. 17)

System UV z wkładem odwapniającym

Dwa filtry oczyszczajace moga byc latwo wyjete z zaczepow.
Przecietny okres uzytkowania wynosi okolo 6 m-cy zaleznie od stopnia zabrudzenia powietrza w pomieszczeniu
(np. dymu, zapylenia itp.).

F i l t r  z  w ę g l a  a k t y w o w a n e g o

To akcesorium jest dedykowane do organow koscielnych.
Nakladka jest dopasowana lub nakrecona na wylot
B 500. Dostarczana z elastyczna wentylacyjna
 rura aluminiowa (150 mm), ktora dostarcza
wilgotne powietrze do najwazniejszych czesci organ.
Higrostat musi byc takze umieszczony w tej czes-
ci instrumentu. Kontroluje on prace nawilzacza  
ustawionego na zewnatrz. Nalezy zapewnic dobry

( Zamocowanie zaczepami do sciany jest rowniez mozliwe)

R u r a  i  p r z y ł ą c z e  d o p ł y w u  p o w i e t r z a

1.)

2.)

3.)

Lampe UV nalezy zutylizowac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Resurs tuby UV wynosi okolo 5000 godz.

Wazne! Nalezy zwrocic uwage czy szklana 
obudowa nie zostala uszkodzona podczas
wymiany wkladu UV.

W pierwszej kolejnosci zdejmij  panel 
przylaczeniowy jak opisano na str. 5.
Tuba UV znajduje sie pod panelem przylaczeniowym,
obok silnika pompy.
Wyciagnij tube UV z kablem przylaczeniowym
i wymien tube.
Podlacz ponownie elektryczne przylacze glowicy
nalezycie do tuby UV i wloz ostroznie 
do szklanej tuby.

W y m i a n a  t u b y  U V

Tuba UV z wkladem odwapniajacym

Nakladka - kolpak

ø 
150 mm

Kabel
zasilajacy
Szklana tuba

Glowica
laczaca

Metalowa obu-

Ostroznie 
wyciagnij

Wszystkie akcesoria i czesci zamienne sa w ciaglej sprzedazy zarowno w fabryce jak i u autoryzowanego dilera.

kontakt radiowy obydwu urzadzen.

dowa
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Sekcja pokrywy gornej ( kosc sloniowa)
Sekcja pokrywy gornej ( szary)
Sekcja pokrywy gornej ( antracyt)
Kratka ssania kosc sloniowa (2)
Kratka ssania szary (2)
Kratka ssania antracyt(2)
Kratka wylotowa kosc sloniowa
Kratka wylotowa szary
Kratka wylotowa antracyt
Wklad filtra
Naklejka 'tu napelniac"
Klapka napelniania kosc sloniowa
Kratka wylotowa szary
Kratka wylotowa antracyt
Sekcja pokrywy dolnej kosc sloniowa
Sekcja pokrywy dolnej szary
Sekcja pokrywy dolnej antracyt
Gniazdo ustalajace (4)
Rolka jezdna (4) 
Taca centralna kosc sloniowa
Taca centralna szary
Taca centralna antracyt
Taca armatury
Kanal
Pokrywa kanalu
Prety elektrody (7 szt) z glowica
Oslona kabli
obwodowa plyta glowna 504
Modul pomiarowo-transmisyjny
kompletny z obudowa
Bateria litowa 3.6 V AA
Pokrywa skrzynkowa
Reduktor napiecia
Podstawa zlacza
Przewod przylaczeniowy z wtyczka
Przewod 0.8 m
Przewod 0.8 m z gniazdem
Tabliczka schematu polaczen
Folia przyciskow
Dystrybutor wody
Przylgnia zewnetrzna lewa
Przylgnia zewnetrzna prawa
Pilot
Prety filtra bez rowkow(6) 
Prety filtra z rowkami (4)
Zapinka
Silnik wentylatora
Turbina
Pokrywa wentylatora
Silnik pompy zl. 0.3 m kablem
oraz wentylator pompy
Obudowa pompy
Pokrywa pompy
Wirnik pompy
Y-ksztaltna zapinka

1101 
1102
1104/500
1131
1132
1134
1141
1142
1144/500
1149
1150
1151
1152
1154
1201
1202
1204/500
1251
1252
1301
1302
1304/500
1309 p
1311
1312/500
1326
1339
1347 p
1348/1

1348/2
1350
1351
1352
1353
1355
1356
1362
1369
1401
1402
1403
1406
1411
1412
1413/500
1502/1
1504
1505
1522/1

1523
1524
1525
1526

Zlaczki przwodu pompy(2)
Laczniki metalowo-gumowe M 5 (7)
Sruba cylindryczna M 4 x 10
Sruba cylindryczna M 4 x 12
Sruba cylindryczna M 4 x 6
Sruba z lbem stozkowym wkleslym M 4 x 10
Nakretka M 4
Podkladka zebata M 5
Nakretka M 5
Nakretka M 4
Podkladka zebata M 4
Podkladka M 4
Podkladka V2 M 5 x 15
Podkladka M 5 x 15
Bio-filtr B 500

Zestaw filtrow weglowych
6-Watt reflektor (UV system)
System wyplukiwania,komplet
Pompa do systemu splukiwania
Wklad odwapniajacy
Taca zabezpieczajaca
System kontroli napelniania woda
Waz bezpiecznego cisnienia
Czujnik bezpieczenstwa wody
Zawor magnetyczny, komplet
Automatyczne dostarczanie wody, komplet

1605/500
1720
1740
1741
1725
1752
1753
1754
1757
1798
1799

* Wyposazenie opcjonalne

za dodatkowa oplata:

Aby zapewnic sprawna prace,
uzywaj tylko

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za straty 
spowodowane wyciekami wody  lub obni-
zona  wydajnoscia urzadzenia.

Oryginalnych
Filtrow wymiennych

oraz Oryginalnych
Czesci zamiennych. 

Luftbefeuchtung Prokl ima GmbH

1529
1544
1551
1552
1553
1555
1556
1559
1560
1561
1565
1566
1567
1568
1603
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1312/500

1348/1

1131-34

1413/500 

1555

1605/500 

1403
1411

1412

1603

1311

1339

1326

1355
1551

1565

1552

1352
1362
1565

1350

1551

1565

1351

1561

1353

1356

1522/1

1529

1721

1725*
1720*
1566

1565
1556
1523

1526
1529
1525

1524

1201-04

1347 p

1369
1402
1560
1559
1567

1568

1544

1568
1401
1502/1

1505

1561

1565

1504

1544

1568
1567
1560

1553

1551

1505

1251

1252

1309 p

1301-04

1406

1752

Radio-sensor-system 
z antena

pilot
zdalnego sterowania

1364

1141-44

1101-04

1149-50

1151-54



* W zaleznosci od warunkow otoczenia ( zapylenia ) i jakosci uzytej wody przedzialy czasowe moga zmieniac sie, a urzadzenie wymagac czestszego czyszczenia.
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Lista sprawdzajaca dla czyszczenia i dzialania wielkopowierzchniowego elektronicznego
nawilzacza  model B500: z systemem radiowym, recznym napelnianiem wody (przenosny)
lub z automatycznym uzupelnianiem wody.

Instrukcje dotyczace czyszczenia i dzialania
( Zawsze wylacz urzadzenie i wyjmij wtyczke z gniazdka zanim wykonasz jakakolwiek prace przy urzadzeniu !!!)

O
dstepy

czasow
e*

K
azdego dnia

Sprawdz wizualnie poziom wody na wskazniku ( 10-50 l). Urzadzenie wylaczy sie auto-
matycznie przy poziomie wody ok. 15 l. ->Nie dotyczy modelu z automatycznym 
uzupelnianiem wody.�
Sprawdz na wyswietlaczu poziom aktualnej wilgotnosci.

1
2

-1
6

 tygodni

Jak napisano powyzej filtr musi byc wymieniony po 12-16 tyg. inaczej funkcjonalnosc
urzadzenia moze spasc. Przy okazji wymiany filtra sprawdz droznosc systemu 
dystrybucji wody.
Po uplywie  tego czasu oraz w przypadku silnego osadzenia kamienia i innych zanieczyszczen
wanna (dolna czesc urzadzenia ) powinna byc umyta odkamieniaczem produkcji BRUNE 
lub innym dostepnym na rynku. Po umyciu odkamieniaczem zawsze nalezy dobrze wyplukac
wanne aby pozostalosci nie przedostaly sie do reszty urzadzenia.

1
2

 m
iesiecy

3
-5

 tygodni

Podnies gorna czesc pokrywy do gory.
Sprawdz wizualnie filtr. Jesli jest silnie zabrudzony nalezy go wymienic.
(Uzywaj tylko oryginalnych filtrow, w innym przypadku funkcjonalnosc  urzadzenia moze byc uposledzona).

Przy wkladaniu nowego filtra nalezy sprawdzic czy jest ulozony rowno z systemem 
dystrybucji wody ( patrz pkt wymiana filtra str. 5).
-> Dwa boczne zaczepy filtra musza byc umieszczone prawidlowo, w przeciwnym wypadku

filtr  moze wejsc w kontakt z gorna czescia obudowy, co moze spowodowac 
wylewanie sie wody.

Nalezy sprawdzic prz okazji czy otwory systemu dystrybucji wody sa wolne od osadow.
Usun osady, paprochy i kurz przy pomocy igly, srubokreta lub nawet odkurzacza.

Podnies srodkowa czesc urzadzenia.
Usun pozostala wode ze zbiornika na wode i wyczysc dno z nalecialosci.
-> Przy kazdorazowym oproznieniu zbiornika nalezy go wyczyscic w srodku. Zapobiegnie to 

nieodwracalnemu nagromadzeniu osadow.�
Sprawdz stopien zabrudzenia miedzianych pretow elektrod. Usun kamien i inne osady
przy pomocy gabki lub sciereczki.

Do wykonania ponizszych czynnosci upowazniony jest tylko wykwalifikowany serwisant!

K o n s e r w a c j a

Generalne czyszczenie urzadzenia przy uzyciu srodka odkamieniajacego:
- umyj obudowe pompy przy pomocy szczoteczki lub ja wymien,
- Wyczysc obudowe i wentylator przy pomocy odkurzacza z przedluzona ssawka.
- umyj obudowe pompy,
- wyczysc miedziane elektrody.
Dla modelu wyposazonego w lampe UV i wklad odwapniajacy:
- Sprawdz i umyj lampe UV oraz wklad odwapniajacy

(patrz czesc dotyczaca czyszczenia i wymiany lampy UV oraz wkladu odwapniajacego)
Po umyciu zawsze splucz  czysta woda resztki detergentu mogace pozostac w urzadzeniu:

-> Nie uzywaj srodkow zawierajacych benzyne lub podobnych majacych wplyw na plastik
podczas mycia.
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Lista sprawdzajaca dla czyszczenia i dzialania systemu UV
oraz wkladu odwapniajacego.

Instrukcje dotyczace czyszczenia i dzialania
( Zawsze wylacz urzadzenie i wyjmij wtyczke z gniazdka zanim wykonasz jakakolwiek prace przy urzadzeniu !!!)

O
dstepy

czasow
e*

1
2

 m
iesiecy

Wizualne sprawdzenie dzialania lampy UV
Dzialanie lampy UV jest widoczne kiedy urzadzenie pracuje.
Jesli lampa UV wymaga wymiany ( resurs 5,000-8,000 godzin), 
nalezy zastosowac procedure opisana w pukcie "Wymiana tuby UV".
Zdejmij gorna czesc urzadzenia w celu wyczyszczenia lampy UV
oraz wklad odwapniajacy.
Wyjmij srodkowa czesc urzadzenia znajdujaca sie powyzej zbiornika z woda ( wanna).
System UV znajduje sie ponizej srodkowej tacy obok pompy.
Sprawdz tube ze stali nierdzewnej i wykrec  gwint.
Wyjmij  przewody pompy  z tuby ze stali nierdzewnej i sprawdz droznosc przewodow tuby
a nastepnie wykrec gwint. 
-> Uwazaj aby nie uszkodzic szklanej obudowy.
Wklad odwapniajacy ( niebieski ) znajduje sie po prawej stronie, pomiedzy napelniaczem wody
a srodkowa taca urzadzenia.
Weze pompy moga byc zdjete przez delikatne sciagniecie.
Sprawdz wizualnie przeplyw. Ostroznie podwadz wklad odkamieniajacy przy pomocy noza

(maks. rozmiar) 7 mm. lub srubokreta.
Podczas ponownego montazu upewnij sie ze wszystkie przewody i weze sa dobrze zamontowane.

Do wykonania ponizszych czynnosci upowazniony jest tylko wykwalifikowany serwisant!

K o n s e r w a c j a

*  W zaleznosci od warunkow otoczenia ( zapylenia ) i jakosci uzytej wody przedzialy czasowe moga zmieniac sie,  a urzadzenie wymagac czestszego czyszczenia.
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Problem! Przyczyna: Co robic?

Nie dziala

Sygnalizator zbiornika wody pali sie na czerwono

Urzadzenie nie wystartowalo

Urzadzenie pracuje lecz nie 
pobiera wody

Przeciek z rury odplywowej

Woda wyplywa z urzadzenia

Lampa bakteriobojcza 
nie swieci 1)

Urzadzenie nie odpowiada
na wezwania pilota

System automatycznego uzupelniania wody
nie dziala 2)

Urzadzenie napelnia sie woda 

Akustyczny sygnal monitorowania 3)

Akustyczny sygnal zasilania transmitera radiowego

Nowowlozone baterie nie dzialaja

urzadzenie nie podlaczone do pradu

Brak wody

Wilgotnosc jest wyzsza od zadanej

 zmiany zadanego poziomu wilgotnosci
lub fazie nadmuchu.
Miedziana elektroda wskaznika poziomu
wody jest zabrudzona.

Weze pompy nie sa podlaczone
prawidlowo, sa zagiete lub zapchane.

Zapchany filtr odwapniajacy 1)

Uszkodzenie pompy

Otwory odplywowe sa zapchane

Filtr jest zuzyty

Filtr jest zle zalozony

Uszkodzenie systemu UV

Bateria w pilocie jest rozladowana 
lub zle zalozona

Dystans pomiedzy pilotem lub urzadzeniem
jest zbyt duzy

Uszkodzony waz bezpiecznego cisnienia–
Automatyczne uzupelnienie wody wstrzymane

Plywak napelniania wody jest 

Woda wyplynela

bateria w transmiterze jest rozladowana

bateria jest zle wlozona –polaryzacja
nie zaobserwowana (wyczerpanie baterii)

Sprawdz wtyczke lub wlacznik ON/OFF

Uzupelnij wode

Jesli trzeba zmien zadana wartosc.
Po zmianie wartosci zawsze wcisnij
przycisk "Enter" na pilocie.

Wyczysc miedzana elektrode.

Podlacz weze prawidlowo lub je wyczysc.

Wyczysc lub udroznij wklad 

Wymien pompe

Wyczysc dystrybutor wody
i otwory odplywowe

Wymien filtr

Sprawdz zamocownie filtra

Wymiana wkladu UV

Sprawdz baterie i wymien; uwaga +/- 

Zmniejsz dystans

Wymien waz

Usun przyczyne blokady, wymien 
plywak

Sprawdz przyczyne, oddziel kabel 
zasilajacy monitorowanie wody od 
innych na kilka sekund

Wymien baterie

Wloz nowe baterie

Jesli twoje urzadzenie nie dziala prawidlowo, sprawdz nastepujace punkty:

Przed zlomowaniem urzadzenia nalezy wyjac baterie.
Zuzyte baterie nalezy oddac do punktu zbiorki elektrosmieci.

K o d y  a l a r m o w e

1)  dotyczy tylko wersji  z systemem UV i wkladem odwapniajacym
2) doryczy tylko wersji z automatycznym uzupelnianiem wody z wezem bezpieczenstwa
3) dotyczy tylko wersji z elektronicznym monitorowaniem wody

"Enter" nie zostalo wcisniete  podczas

nieprzerwanie 3) zablokowany

doplywu wody



W trakcie instalacji nalezy przewidziec odpowiednio duza powierzchnie zabudowy dla zapewnienia
 swobodnego przeplywu powietrza na wlocie i wylocie w celu odpowiedniej wentylacji urzadzenia.
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Z a l e c e n i a  i n s t a l a c y j n e

Pomieszczenia mieszkalne Wyposazenie specjalistycznego sklepu

…lub koscioly dla zabezpieczenia np. organPowierzchnie muzealne

Illustration: Evangelical Church of the Resurrection in Oberkassel.
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