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1. Varování a informace k bezpečnosti 

• Toto zařízení musí být používáno za správných podmínek odpovídajících jeho technickým 

specifikacím a zamýšlenému účelu. (Odpovědnost za nedodržení těchto podmínek nese 

provozovatel.) 

• Neoprávněné osoby nesmí provádět žádné zásahy do jednotky; dále je zakázáno používat jiné 

než originální náhradní díly. (Odpovědnost za nedodržení těchto pokynů nese provozovatel.) 

• Neinstalujte toto zařízení v chladicích skladovacích prostorách, vytápěných plovárnách a jiných 

místech s výrazně odlišnou teplotou a vlhkostí. (Při nedodržení tohoto varování hrozí úraz 

elektrickým proudem nebo porucha zařízení.) 

• Neinstalujte tento produkt na místě vystaveném přímému dešti. (Při nedodržení tohoto 

varování hrozí úraz elektrickým proudem nebo porucha zařízení.) 

• Neinstalujte tento produkt na místě, kde se vyskytují kyseliny, zásady nebo výpary organických 

rozpouštědel nebo nátěrů či jiné toxické plyny, plyny s obsahem korozivních složek nebo vysoce 

koncentrovaná olejová mlha. (Při nedodržení tohoto varování hrozí nejen porucha zařízení, ale 

též požár, vznik svodových proudů nebo úraz elektrickým proudem.) 

• Nepoužívejte tento produkt mimo předepsaný rozsah jmenovitého napětí a regulace. 

 

• Instalujte tento produkt v prostředí, kde se teplota pohybuje v rozsahu 0 až +40 °C a relativní 

vlhkost nepřesahuje 80 %. Lze-li předpokládat vznik kondenzace, je třeba ohřívat okolní vzduch 

např. pomocí ohřívačů vzduchu. 

• Pro instalaci produktu vyberte dostatečně pevné místo a po instalaci jej řádně zajistěte. 

• K zapojení svorkovnic použijte předepsané elektrické kabely a připojte je pevně, aby nehrozilo 

jejich odpojení. (Při nesprávném zapojení hrozí nebezpečí požáru.) 

• Prochází-li kovový vzduchovod dřevostavbou obloženou kovovými lištami, drátěnými panely 

nebo plechem, musí být tento vzduchovod instalován tak, aby neměl žádný elektrický kontakt s 

kovovými lištami, drátěnými panely nebo plechy. (Případné svodové proudy mohou vyvolat 

vznícení.) 

• Venkovní vzduchovody musí mít určitý sklon (min. 1/30) dolů ve směru od hlavní jednotky do 

venkovního prostředí a musí být řádně zaizolovány. (Vnikání dešťové vody může způsobit vznik 

svodových proudů, požár nebo poškození vnitřního zařízení budovy.) 

• Při montáži je třeba používat rukavice. (V případě nedodržení tohoto pokynu hrozí úraz.) 

• Na začátku napájecího okruhu musí být osazen speciální jistič. Tento jistič musí umožňovat 

uzamčení (na zámek a klíč). 

• Hlavní těleso jednotky, pokojový ovládací panel a kabely musí být ve vzdálenosti alespoň 3 m 

od sebe. 

 

• Za všech okolností je zakázáno produkt rozebírat. Demontáž a opravy zařízení mohou provádět 

výhradně autorizovaní servisní technici. 

(V případě nedodržení tohoto pokynu hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo jiný úraz.) 

 

• Připojte produkt správným způsobem k uzemnění. (Při poruše nebo vzniku svodových proudů 

hrozí úraz elektrickým proudem.) 



 

 

 

• Odpojovač pro odpojení systému od elektrického napájení musí mít na všech pólech kontaktní 

mezeru alespoň 3 mm. 

 

POZNÁMKA: Na instalace provedené v rozporu s návodem k instalaci se nevztahuje záruka. 

 

 

2. Součásti 
Jednotky SAX AERO 300/301/302 jsou určeny k rekuperaci části energie z odpadního vzduchu ve ventilačním 

systému. Rekuperovaná energie je přímo předávána přiváděnému čerstvému vzduchu, což snižuje potřebné 

zatížení systému klimatizace. 

1 Ovládání 

2 Filtry přívodního a odpadního vzduchu 

3 Pohon klapky 

4 Rekuperační výměník 

5 Skříň jednotky 

6 Ventilátory přívodního a odpadního vzduchu 
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3. Technické údaje 

 AERO 300 AERO 301 AERO 302 

SEC ¹ 

Průměr -33,77 A -34,09 A -35,16 A 

Teplý -9,84 F -9,613 F -10,87 E 

Studený -70,94 A+ -72,23 A+ -72,96 A+ 

Typologie  Obousměrné provedení 

Typ pohonu  Variabilní rychlost 

Rekuperační systém  Rekuperační 

Tepelná účinnost % 85,8 89,0 87,9 

Maximální průtok (při tlaku 100 Pa) m³/h 220 195 225 

Elektrický příkon při max. průtoku W 112 105 112 

Hladina akustického tlaku při 

referenčním průtoku 
Lwa 57,4 57,4 57,4 

Referenční průtok m³/s 0,043 0,038 0,044 

Referenční diferenční tlak Pa 50 50 50 

SPI W(m³/h) 0,328 0,350 0,305 

Faktor/typ regulace  1/manuální 1/manuální 1/manuální 

Deklarovaná netěsnost  
1,3 vnitřní 1,3 vnitřní 1,3 vnitřní 

1,2 vnější 1,2 vnější 1,2 vnější 

Směšovací poměr % 0 0 0 

Umístění a popis výstrah pro filtry  4heat.cz 

Pokyny pro mřížky  4heat.cz 

Webová adresa  4heat.cz 

Citlivost průtoku vzduchu  --- 

Vnitřní/venkovní neprodyšnost  --- 

AEC ² 

Průměr 10,7 11,4 10,0 

Teplý 10,3 11 9,54 

Studený 16,1 16,8 15,4 

AHS ³ 

Průměr 44,5 45,5 45,2 

Teplý 20,1 20,6 20,4 

Studený 87 89 88,3 

¹ Měrná spotřeba energie [kWh/(m².a)] 

² Roční spotřeba elektřiny [kWh/a za rok] 

³ Roční úspora tepla [kWh hrubé kalorické hodnoty paliva za rok]  



 

 

4. Výkonové křivky 

 
 

 

 

5. Křivka hlučnosti 

 

*Akustická zkouška se provádí ve vzdálenosti 1,5 m od jednotky. 

  



 

 

6. Rozměry jednotky AERO 300/301/302 

 

• Hmotnost jednotky je 24 kg. 

• Všechny měřené hodnoty jsou uváděny v mm. 

7. Servisní prostor SAX AERO 
 

• Před jednotkou musí být k dispozici 

volný prostor o rozměru 400 mm pro 

účely servisu.  

• Musí být instalováno odpadní potrubí 

 

 

 

 

 

  

Pohled shora 

Doporučeno min. 400 mm 

Přívodní vzduch 

Venkovní vzduch Odpadní vzduch 

Vratný vzduch 

pohled zepředu pohled shora 



 

 

8. Instalace 

Montáž na stěnu 

1. Přišroubujte k zadnímu panelu nástěnnou konzolu pomocí vhodného spojovacího materiálu (4 ks 

M5x10). 

2. Upevněte konzolu na stěnu. (4x šroub Ø5x40, 4x plastová hmoždinka M7) 

3. Obě konzoly musí být pevně smontované k sobě. 

a. Připojte správným způsobem odvod kondenzátu. 

b. Pomocí šroubů pod zadním krytem jednotky vyrovnejte spodní stranu jednotky do vodorovné 

polohy. 

 

Montáž na podlahu 

Nástěnné konzoly lze použít i při montáži na podlahu k nadzdvihnutí jednotky. 

1. Odstraňte patky jednotky. (4 ks) 

2. Přišroubujte ke spodní straně jednotky 2 nástěnné konzoly. 

3. Instalujte patky zpět na konzoly. 

Poznámka: Mezi spodní stranou jednotky a podlahou musí být mezera alespoň 80 mm, aby bylo možno 

instalovat vypouštěcí potrubí. 

 

  

1 2 3 

min. 80 mm 



 

 

Montáž odvodu kondenzátu 

Z jednotky je třeba odvádět vodu kondenzovanou ze vzdušné vlhkosti, aby tato voda nemohla poškodit 

rekuperační jednotku a vzduchovody. Je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření: 

 

1. Přípojka odvodu kondenzátu k hlavnímu odpadovému potrubí nesmí být menší než průměr přípojky 

odvodu kondenzátu (v žádném případě ne menší než 20 mm). 

2. Potrubní spoje musí být provedeny s použitím šroubových nebo trubkových spojek, které umožňují 

snadné rozpojení při čištění usazenin. 

3. Odtokové potrubí musí mít průměr alespoň 20 mm a dostatečný sklon; za žádných okolností nesmí 

být připojeno přímo. 

 

Montáž těsnění 

 

Varianty instalace 

 

OV – odpadní vzduch 

PV – přívodní vzduch 

VV – venkovní vzduch 

RV – vratný vzduch 

 

  

min. 110 mm 

Mezera pro odvod kondenzátu 

VV 

PV 
OV 

RV 



9. Schéma zapojení
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10. Volba průřezu elektrického kabelu 

Model jednotky Napětí jednotky 

(V) 

Příkon 

jednotky (kW) 
Proud (A) Pojistka (A) 

Průřez kabelu (mm²) 

pro 50M a PF=0,8 AERO 

300 230 0,086 0,5 0,5 1,5 

301 230 0,086 0,5 0,5 1,5 

302 230 0,086 0,5 0,5 1,5 

 

Vzorce pro průřez kabelu 

1 

𝐼 =
𝑃

𝑈∗𝐶𝑜𝑠𝑄
  

𝐼𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 >  𝐼𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 

2 

%𝑒 =  
100∗𝑃∗𝐿

𝑘∗𝑆∗𝑈2 , 𝑆 =  
100∗𝑃∗𝐿

𝑘∗%𝑒∗𝑈2  

%e = %3 

3 

𝐼𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 >  𝐼𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑘𝑎 >  𝐼𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑  

Průřez kabelu S = Max (S1, S2, S3, 1,5 mm2) 

P: elektrický výkon 

I: proud 

U: napětí 

S: průřez vodiče 

k: koeficient vodiče 

L: délka vodiče 

%e: pokles napětí 

Příklad výpočtu průřezu kabelu 

1 

𝐼 =
166 𝑊

230 ∗ 0,8
= 0,9 𝐴 

Použitý kabel je třeba zvolit z tabulky průřezů tak, 

aby ekvivalentní hodnota proudu uvedená 

v tabulce byla vyšší než vypočtená hodnota „Iproud“. 

S1 = 0,5 mm2 

2 

%e = %3 

𝑆 =  
100 ∗ 166 ∗ 50

56 ∗ 3 ∗ 2302
= 0,09 𝑚𝑚2 

S2 ≥ 0,09 mm2 ≥ 0,5 mm2 

S2 = 0,5 mm2 

3 

𝐼𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 >  𝐼𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑘𝑎 >  𝐼𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑  

𝐼𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 >  0,5 𝐴 >  0,09 𝐴  

Vybraná hodnota „Ipojistka“ musí být vyšší než 

hodnota „Iproud“. 

Použitý kabel je třeba zvolit z tabulky průřezů tak, 

aby ekvivalentní hodnota proudu uvedená 

v tabulce byla vyšší než vybraná hodnota „Ipojistka“. 

Ikabel = 12 A 

S3 = 0,5 mm2 

Průřez kabelu S Max (S1, S2, S3, 1,5 mm2) 

S = Max (0,5, 0,5, 0,5, 1,5) 

S = 1,5 mm2 

  



 

 

11. Ovládání 

Operace Popis Panel Basic Panel Pro 

Regulace otáček 

ventilátoru 

Třístupňová regulace otáček ventilátoru 

přívodního a odpadního vzduchu. 

3 stupně (2 

ventilátory) 

(High/Med/Low) 

3 stupně (každý 

ventilátor) 

(High/Med/Low) 

Funkce Boost 

Slouží ke zvýšení otáček ventilátoru: 
1. možnost: tlačítko na ovládacím panelu 

2. možnost: beznapěťový kontakt nebo 

vstup pro osvětlení (230 V) (osvětlení 

kuchyňské linky, koupelnové světlo apod.) 

na desce PCB. 

Standard Standard 

Funkce filtru 

Existují dvě možnosti ovládání filtrů: 
1. možnost: systém zaznamenává dobu 

chodu jednotky a po uplynutí nastaveného 

času vyšle řídicí deska signál pro výměnu 

filtru. 

2. možnost: čas výměny filtru lze ovládat 

mechanicky pomocí tlakového spínače. 

Řídicí deska vyšle výstrahu pro výměnu 

filtru. 

Standard 

 

 

Volitelně 

Standard 

 

 

Volitelně 

Funkce By-pass 

Filtrovaný čerstvý vzduch je dodáván do 

interiéru přímo, aniž by proudil přes 

tepelný výměník. 
Standard Standard 

Elektrický 

ohřívač 

Regulační 

funkce 

Elektrický ohřívač je řízen automaticky 

dvoustupňově podle nastavené a vnitřní 

teploty. 

Volitelně  

Podle vratného 

vzduchu 

Volitelně 

Podle vratného 

vzduchu nebo 

místnosti nebo 

přívodního 

vzduchu 

Snímač (VOD) 

Ventilátory běží nepřetržitě podle 

snímače CO2, snímače kvality ovzduší 

nebo snímače vlhkosti. 
----------- Volitelně 

Funkce 

protizámrazu 

Při příliš nízké venkovní teplotě zajišťuje 

tato funkce ochranu tepelného výměníku 

proti zamrzání. 

Standard Standard 

 

Funkce 

předehřevu 

Při příliš nízké venkovní teplotě je čerstvý 

vzduch před vstupem do jednotky 

předehříván. Tato funkce zajišťuje 

ochranu tepelného výměníku proti 

zamrzání. 

Volitelně Volitelně 

Funkce 

externího 

řízení (BMS) 

IN: jednotku lze zapínat/vypínat 

z řídicí desky. OUT 1: informace 

o „stavu jednotky“ OUT 2: 

informace o „závadách“ 

Standard Standard 



 

 

Funkce Modbus 

Umožňuje ovládat všechny funkce jednotky 
prostřednictvím počítače nebo centrální 

automatizační desky. 
Standard Standard 

Funkce 

týdenního 

časovače 

Jednotku lze naprogramovat tak, aby 
běžela v určitých intervalech v rámci týdne. --------- Standard 

Funkce 

protokolování 

Jednotka umožňuje záznam veškerých 

provozních parametrů. 
--------- Standard 

Požární funkce 
Slouží ke změně pracovního režimu 

jednotky v případě požáru. Standard Standard 

Varování 

- Výměna filtru 
- Závada ventilátoru 

- Závada předehřevu 
- Závada ohřívače 

Standard (LED 

kontrolka) 

Standard (zobrazení 

chybového kódu) 

Dětská pojistka Slouží k uzamčení klávesnice. Standard Standard 

Poznámka: * U některých jednotek je tato funkce použita standardně. 

 

 

Regulace otáček ventilátoru 

Řídicí deska má 4 různé rychlosti ventilátoru: „low“, „medium“, „high“, „boost“. Tyto rychlosti jsou nastaveny na 

určité výchozí hodnoty. Maximální rychlost ventilátoru je „boost“. Chcete-li otáčky ventilátoru změnit, můžete 

pomocí potenciometrů na řídicí desce nastavit hodnoty rychlosti „low“ a „high“. Řídicí deska pak automaticky 

nastaví rychlost „medium“ na průměr hodnot „high“ a „low“. 

 

Poznámka: Jestliže je rychlost „low“ nastavena na nejvyšší a rychlost „high“ na nejnižší hodnotu, poběží jednotka 

podle výchozího nastavení. Pomocí panelu Pro lze změnit výchozí tovární nastavení. 

 

  

potenciometr 

„low“ 

potenciometr 

„high“ 



 

 

Funkce filtru 

Tato funkce ovládá čas výměny filtru. Existují dvě možnosti ovládání filtrů: 

Systém zaznamenává dobu chodu jednotky. Čas výměny filtru je z výroby nastaven na určitou dobu chodu 

jednotky. Po uplynutí nastaveného času vyšle řídicí deska signál (červená výstražná kontrolka začne blikat) 

pro výměnu filtru. Po dokončení čištění lze nastavení času filtru vynulovat současným stisknutím  a 

 na panelu Basic; během doby resetování zobrazené na obrazovce držte současně tlačítka  a . Po 

konci odpočítávání stiskněte  na panelu Pro. 

Poznámka: Pomocí panelu Pro lze změnit výchozí dobu chodu. 

Čas výměny filtru lze ovládat mechanicky pomocí tlakového spínače. Je-li v tomto případě nutná výměna filtru, 

vyšle řídicí deska výstrahu pro výměnu filtru (červená kontrolka začne blikat). Po dokončení výměny/čištění 

kontrolka automaticky zhasne. 

 

Funkce By-pass (volitelné) 

Funkce obtoku je k dispozici pouze u jednotek vybavených obtokovým modulem. Slouží k přívodu čerstvého 

vzduchu do interiéru bez průchodu tepelným výměníkem (v přechodných obdobích). Otevírání a zavírání 

obtokového modulu ovládá řídicí deska na základě teploty venkovního vzduchu a vratného vzduchu a 

požadované teploty. 

Poznámka: Funkci lze aktivovat sepnutím přepínače DIP č. 3. 

 

Regulace elektrického ohřívače (volitelné) 

Funkce regulace elektrického ohřívače je k dispozici pouze u jednotek vybavených elektrickým ohřívačem. 

Slouží k řízení elektrického ohřívače, který zajišťuje vyšší teplotu přívodního vzduchu. Její chod je řízen podle 

teploty vratného vzduchu a požadované teploty. Elektrický ohřívač může být řízen v 1 nebo 2 stupních. 

Poznámka: Funkci lze aktivovat sepnutím přepínače DIP č. 1. 

 

 

  



 

 

Funkce topné spirály (volitelné) 

Tato funkce je k dispozici u jednotek vybavených horkovodní spirálou. Slouží k regulaci horkovodní spirály, jež 

umožňuje zvýšit teplotu přívodního vzduchu a pracuje v závislosti na požadované teplotě a teplotě vratného 

vzduchu. Umožňuje ovládat uzavírací 230V ventil na vodní spirále. 

 

Poznámka: Funkci lze aktivovat následovně: 

• Zapněte funkci elektrického ohřívače. (Sepněte přepínač DIP č. 1.) 

• Vyzkratujte vstupy HT_Fault a HT_P_Fault. 

• Připojte uzavírací 230V ventil ke kabelům pro jednostupňové řízení ohřívače. 

 

Funkce chladicí spirály (volitelné) 

Tato funkce je k dispozici u jednotek vybavených chladicí vodní spirálou. Slouží k regulaci chladicí vodní spirály, 

jež umožňuje snížit teplotu přívodního vzduchu a pracuje v závislosti na požadované teplotě a teplotě vratného 

vzduchu. Umožňuje ovládat uzavírací 230V ventil na vodní spirále. 

Poznámka: Funkci lze aktivovat následovně: 

• Zapněte funkci elektrického ohřívače. (Sepněte přepínač DIP č. 1.) 

• Aktivujte v nastavení jednotky chladicí spirálu. (Toto nastavení může provést autorizovaný servisní 

technik nebo je nastaveno z výroby.) 

• Vyzkratujte vstupy HT_Fault a HT_P_Fault. 

• Připojte uzavírací 230V ventil ke kabelům pro dvoustupňové řízení ohřívače. 

 

Funkce protizámrazu 

Při venkovní teplotě nižší než 0 °C dochází uvnitř jednotky ke kondenzaci. Pokud by kondenzát zamrzl, hrozí 

poškození tepelného výměníku. Řídicí deska pravidelně mění otáčky ventilátoru, aby zamrzání zabránila. 

Poznámka: Funkce se aktivuje při teplotě venkovního vzduchu pod -3 °C. Toto nastavení teploty lze změnit na 

panelu Pro. 

 

Funkce předehřevu (volitelné) 

Tato funkce pomáhá chránit jednotku proti zamrzání v případě, že je teplota venkovního vzduchu příliš nízká. 

Její chod se řídí teplotou venkovního vzduchu. Umožňuje ovládat jednostupňový elektrický ohřívač. 

Poznámka 1: Funkci lze aktivovat sepnutím přepínače DIP č. 2. 

 

Poznámka 2: Funkce se aktivuje při teplotě venkovního vzduchu pod 0°C. Toto nastavení teploty lze změnit na 

panelu Pro. 



 

 

Funkce Boost 

Tato funkce se používá v případech, kdy je zapotřebí velkého množství odpadního a čerstvého vzduchu při 

běžící ventilaci (v době užívání kuchyně, koupelny, toalet apod.). Řídicí jednotka umožňuje funkci Boost 

aktivovat dvěma způsoby. Jeden je k dispozici na ovládacím panelu a druhý na řídicí desce. 

Funkci „Boost“ lze aktivovat stisknutím  na panelu Basic resp.  na panelu Pro na 3 sekundy. Jestliže 

jednotka běží na těchto zvýšených (maximálních) otáčkách po maximální dobu (15 minut), přejde zpět na otáčky 

nastavené před aktivací funkce Boost. 

Na řídicí desce je k dispozici jeden beznapěťový reléový vstup a jeden vstup 230 V. Jestliže je některý z těchto 

vstupů aktivován, rozběhne se jednotka otáčkami „Boost“. Po deaktivaci tohoto vstupu se jednotka vrátí na 

otáčky nastavené před aktivací funkce Boost. 

Poznámka 1: otáčky a dobu aktivity funkce Boost lze změnit na panelu Pro. Poznámka 2: Jestliže jednotka běží 

v režimu Boost, svítí na panelu Basic zároveň LED kontrolky „high“ (H), „medium“ (M) a „low (L). 

 

Funkce BMS 

Funkce BMS umožňuje monitorovat jednotku v rámci centrálního automatizačního systému. 

Beznapěťové výstupy: systém nabízí dva výstupy typu suchý kontakt. Funkce umožňuje monitorovat pracovní 

stav a chybové stavy jednotky. 

Beznapěťový vstup: beznapěťový vstup umožňuje ovládat zapínání a vypínání jednotky. Je-li tato funkce aktivní, 

nelze jednotku zapínat/vypínat na ovládacím panelu. Funkci lze aktivovat sepnutím přepínače DIP č. 4. 

 

Funkce Modbus 

Funkce Modbus umožňuje monitorovat jednotku a ovládat všechny její funkce pomocí centrálního systému 

automatizace. 

 

Funkce týdenního časovače 

Funkce týdenního časovače je k dispozici na ovládacím panelu Pro. Jednotku lze naprogramovat tak, aby běžela 

automaticky v určitých intervalech v rámci týdne. K dispozici jsou tři možnosti: 

1. 5+0: aktivní ve všední dny, o víkendech vypnuto 

2. 5+1: aktivní ve všední dny a v sobotu, v neděli vypnuto 

3. 5+2: aktivní po všechny dny v týdnu 

  



 

 

Funkce protokolování 

Funkce je k dispozici na ovládacím panelu Pro. Zaznamenává veškerou aktivitu jednotky s uvedením data a 

času. 

 

Požární funkce 

Na řídicí desce je k dispozici beznapěťový reléový výstup. Funkce se aktivuje v případě požáru, pokud je tento 

výstup propojen s protipožárním systémem. 

Poznámka: V případě požáru se jednotka zavře prostřednictvím panelu Basic. Na panelu Pro lze volit různé 

scénáře. 

 

Varování 

Panel Basic nabízí tři typy varování: 

Svítí-li trvale červená kontrolka, signalizuje to závadu termistoru venkovního vzduchu. (Jednotka nefunguje.) 

Jestliže svítí zároveň červená výstražná kontrolka a kontrolka otáček ventilátoru, ukazuje to na závadu součástí 

systému. (Běží pouze ventilátory.) 

Jestliže bliká červená výstražná kontrolka, jedná se o výstrahu v případě znečištění filtru. 

Chybový kód zobrazený na panelu Pro je „ERR“. (Viz seznam chybových kódů.) 

Poznámka: Odstraňte problém a stiskněte na 3 sekundy  na panelu Basic resp.  na panelu Pro. 

 

Dětská pojistka 

Slouží k uzamčení klávesnice. (Viz práce s klávesnicí.) 

Poznámka: Dětská pojistka je k dispozici na ovládacím panelu Pro. Tato funkce se aktivuje, jestliže po dobu 10 

sekund nestisknete žádné tlačítko. 

 

Snímač (VOD) (volitelné) 

Snímač (VOD) je k dispozici na ovládacím panelu Pro. Ke svojí funkci využívá snímač CO2, snímač kvality ovzduší 

nebo snímač vlhkosti. Otáčky ventilátoru se mění automaticky podle informací z těchto snímačů. 

 

  



 

 

Ovládání panelu Basic 

 

ZAP./VYP.: Stiskněte na 3 sekundy  

 

stisknutím  zvýšíte otáčky ventilátoru 

 

stisknutím  otáčky ventilátoru snížíte 

 

tlačítkem  aktivujete funkci „Boost“ 

 

režim jednoho ventilátoru (OA): Po stisknutí na 3 sekundy se ventilátor 

zpětného vzduchu zastaví a ventilátor venkovního vzduchu poběží dále. Momentální 

otáčky ventilátoru signalizuje blikání příslušné kontrolky. Tento režim můžete 

deaktivovat stisknutím  nebo  po dobu 3 sekund 

 

Režim jednoho ventilátoru (RA): Po stisknutí  na 3 sekundy se ventilátor 

venkovního vzduchu zastaví a ventilátor zpětného vzduchu poběží dále. Momentální 

otáčky ventilátoru signalizuje blikání příslušné kontrolky. Tento režim můžete 

deaktivovat stisknutím  nebo  po dobu 3 sekund 

 

Chcete-li vynulovat měření času znečištění filtru, stiskněte  a . 

 

Dětská pojistka: Funkci můžete aktivovat stisknutím a po dobu 3 

sekund. Je-li dětská pojistka aktivní, je uzamčena klávesnice a nefungují ani tlačítka. 

Funkci můžete deaktivovat stisknutím a po dobu 3 sekund. 

 

  



 

 

Ovládání panelu PRO 

Jednotka musí být při připojování panelu PRO vypnutá.  

 

ZAP./VYP.: stiskněte na 3 sekundy  

 
Stisknutím  nebo  můžete přepínat mezi obrazovkami. 

Stisknutím přejdete na následující obrazovku. 

Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku. 

 
Stisknutím  můžete změnit libovolnou hodnotu na obrazovce. 

Stisknutím zvýšíte stávající hodnotu o 1 

Stisknutím snížíte stávající hodnotu o 1 

 
Tlačítkem  opustíte aktivní nabídku. 

 
Tlačítkem  aktivujete funkci „Boost“. 

 
Dětská pojistka: Funkci můžete aktivovat stisknutím  a  po dobu 3 sekund. Je-

li dětská pojistka aktivní, je uzamčena klávesnice a nefungují ani tlačítka.  Funkci 

můžete deaktivovat stisknutím  a  po dobu 3 sekund. 

 Chcete-li vynulovat měření času znečištění filtru, stiskněte  a . Držte tlačítka, 

dokud se na obrazovce zobrazuje čas do vynulování. Po ukončení odpočítávání 

stiskněte  . 

 
Stiskněte najednou tlačítka a  a upravte jas a kontrast obrazovky. 

 

Obrazovka panelu PRO 

1. obrazovka 2. obrazovka 3. obrazovka 4. obrazovka 

Hlavní obrazovka Časovač Identifikace společnosti 
Nastavení jasu 

a kontrastu obrazovky 

    

! 



 

 

Symboly na první obrazovce (hlavní obrazovka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Standardní režim 

 
Režim jednoho 
ventilátoru (běží 
pouze ventilátor 
odpadního vzduchu) 

 
Režim jednoho 
ventilátoru (běží 
pouze ventilátor 
přívodního vzduchu) 

 Režim VOD (Auto) 

 Otáčky ventilátoru: High 
 

 Otáčky ventilátoru: Med 
 

 Otáčky ventilátoru: Low 

 

 Otáčky ventilátoru: Boost 
 

 Otáčky ventilátoru: Auto (je-li jednotka v režimu VOD.) 

 

 Teplota venkovního 
vzduchu 

 

 Teplota vnitřního 
vzduchu 

 

 Požadovaná teplota. 

 
Žádný předehřev. 

 

 Předehřev je 
vypnutý. 

 

 Předehřev je 
zapnutý. 

 
Žádný ohřívač. 

 

 Ohřívač je vypnutý. 
 

 Ohřívač pracuje na 
prvním stupni. 

 

 
Ohřívač pracuje na 
prvním 
a druhém stupni. 

 

 Vodní spirála je 
instalována. Je 
vypnutá. 

 

 Chladicí spirála je 
zapnutá. 

 Topná spirála je 
zapnutá. 

 
Není k dispozici 
By-pass. 

 

 By-pass je 
vypnutý. 

 

 By-pass je 
zapnutý. 

Ventilátor přívodního vzduchu 

Ventilátor je vypnutý 

Ventilátor je zapnutý 

Ventilátor odpadního vzduchu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboly na druhé obrazovce (Časovač) 

 

 

Symboly na třetí obrazovce (identifikace společnosti) 

 

Symboly na čtvrté obrazovce 

 

  

 Žádná závada, scénář 
zámrazu je vypnutý. 

 
 

V chybovém stavu se na 
obrazovce zobrazuje 
nápis „ERR“. 

 
 Znečištěný filtr 

 
Scénář zámrazu je 
aktivní. 

 BMS a ČASOVAČ 
není 
nastaven. 

 

 BMS je aktivní. 

 
ČASOVAČ je 
aktivní. 

 
 ČASOVAČ je vypnutý 

 

 ČASOVAČ je aktivní: všední dny 
 

 ČASOVAČ je aktivní: všední dny a 
sobota 

 

 ČASOVAČ je aktivní: všechny dny 

Jas obrazovky 

Kontrast 
obrazovky 

Verze softwaru 
panelu Pro 

Logo a webová adresa 
společnosti 

 

Datum rr.mm.dd 

Čas hh.mm.ss 

Čas vypnutí jednotky 

Čas zapnutí jednotky 



 

 

Seznam chybových kódů 

Hodnota registru Kód na obrazovce 

panelu Pro 
Popis 

0 ----- Jednotka funguje normálně. 

1 ERR 1 Požární poplach 

2 ERR 2 Výstraha ohřívače 

3 ERR 3 Závada ventilátoru přívodního vzduchu (OA) 

4 ERR 4 Závada ventilátoru odpadního vzduchu (RA) 

5 ERR 5 Závada snímače teploty venkovního vzduchu (OA) 

6 ERR 6 Závada snímače teploty vratného vzduchu (RA) 

7 ERR 7 Závada snímače panelu Pro (P) 

8 ERR 8 Závada snímače teploty přívodního vzduchu (SA) 

9 ERR 9 Závada snímače 1 

10 ERR 10 Závada snímače 2 

11 ERR 11* Chyba tlaku plynu 

12 FILTR Výstraha, znečištěný filtr 

13 ERR 12* Chyba tlaku plynu (zablokovaný plynový okruh) 

14 ERR 13* Aktivní reset. 

15 ERR 15** Chyba komunikace s panelem Pro 

 

Poznámka: * K dispozici pouze u jednotek DX. 

** K dispozici pouze u panelu Pro. 

  



 

 

Zapojení Modbus 

Zde je popsán komunikační protokol Modbus, který využívají řídicí desky SAX-A a SAX-ADX. 

Řídicí deska využívá protokol Modbus RTU prostřednictvím sériové linky RS485. Jednotka funguje jako zařízení 

„slave“ a může přijímat informace z externího „master“ modulu. 

Níže je uveden přehled informací o připojení jednotky:  

Typ připojení: Modbus RTU Slave  

Standardní adresa: 1 

Přenosová rychlost: 9600  

Parita: není  

Data bity: 8  

Stop bit: 1 

 

Následující obrázek ukazuje schéma komunikační sítě. Řídicí deska může být připojena k sériové lince RS485, 

k níž je připojeno více jednotek. Je ale nutno eliminovat konflikty adres na této lince a provést potřebná 

softwarová nastavení pro datovou komunikaci. 

 

Jestliže je vedení příliš dlouhé nebo dochází-li k problémům s komunikací, je třeba na začátek a konec linky 

instalovat odpor 120 ohmů, jak ukazuje schéma zapojení. 

Komunikační paket je u všech funkcí stejný. Jako první je v paketu odeslána informace o adrese příslušného 

modulu. Na závěr je odeslán kód CRC, který představuje chybový kód pro vyhodnocení správnosti paketu. 

Adresa Kód funkce Data 
Kontrola 

(CRC16) 

 

  

Příklady zapojení linky RS485 



 

 

Řídicí deska podporuje pouze dvě standardní funkce protokolu Modbus. Jde o funkci 03 čtení registru a 06 zápis 

do registru. V následujícím příkladu zjišťuje zařízení „master“ 16bitová data z 2. registru. V následující tabulce 

jsou uvedeny příslušné hodnoty odpovědi z řídicí desky. V druhém příkladu chce zařízení „master“ zapsat 

16bitová data do 2. registru a řídicí deska obdrží hlášení, že data byla zapsána. 

 

Příklad funkce 03 (přenos paketu): 

První přenos 

Adresa Kód funkce ID registru Délka dat Kontrola 

0x01 0x03 0x00,0x02 0x00,0x01 0x25,0xCA 

 

Odpověď řídicí desky 

Adresa Kód funkce Délka bajtu ID registru Kontrola 

0x01 0x03 0x00 0x07,0xFF 0xFA,0x34 

 

Příklad funkce 06 (přenos paketu): 

První přenos 

Adresa Kód funkce ID registru Zapisovaná 

data 

Kontrola 

0x01 0x06 0x00,0x02 0x0C,0x00 0x2D,0x0A 

 

Odpověď řídicí desky 

Adresa Kód funkce ID registru Zapisovan

á data 

Kontrola 

0x01 0x06 0x00,0x02 0x0C,0x00 0x2D,0x0A 

 

 

  



 

 

Seznam registrů protokolu Modbus 

ID Název Multiplikátor Přístup Jednotka Limit Platnost Vysvětlení 

0 Verze programu 
1 

r - - - 
Verze instalovaného programu 

[MMRR] 

1 Zap./vyp. jednotky 1 rw - [0,1] - 0-Stop,1-Start 

6 
Otáčky vent. 

přívodního vzduchu 

1 
r ot/min - -  

7 
Otáčky vent. 

odpadního vzduchu 

1 
r ot/min - -  

11 
Teplota venkovního 

vzduchu 

0,1 
r ºC - - TerOA 

12 
Teplota vratného 

vzduchu 

0,1 
r ºC - - TerRA 

13 
Teplota přívodního 

vzduchu 

0,1 
r ºC - - TerSA 

14 Teplota panelu Pro 
0,1 

rw ºC 
[-

40,80] 
- TerP 

15 Vstup snímače 1 0,01 r % - - - 

16 Vstup snímače 2 0,01 r % - - - 

25 Kód výstrahy 1 r - - - Chybový kód 

36 Stav rotoru 1 r - [0,1] - 0-Off 1-On 

37 Stav obtoku 1 r - [0,1] - 0-Off 1-On 

38 Stav předehřevu 1 r - [0,1] - 0-Off 1-On 

39 

Stav 1. stupně 
dohřívače 
(stav kompresoru 
jednotky DX) 

1 
r - [0,1] - 0-Off 1-On 

40 

Stav 2. stupně 
dohřívače 
(stav rozvodu jednotky 
DX) 

1 
r - [0,1] - 0-Off 1-On 

50 Volba režimu 1 rw - [0,3] 0 
0-standard,1-pouze odpadní,2-
pouze přívodní, 
3-VOD 

51 Adresa Modbus 1 rw - [1 254] 1  

52 
Rychlostní stupeň vent. 

přívodního vzduchu 

1 
rw - [0,2] 0 0-nízký, 1-střední, 2-vysoký 

53 
Rychlostní stupeň vent. 

odpadního vzduchu 

1 
rw - [0,2] 0 0-nízký, 1-střední, 2-vysoký 

56 Požadovaná teplota 1 rw ºC [18,28] 22  

8*9* Pracovní režim DX 1 rw - [0,2] 0 0-auto, 1-chlazení, 2-topení 

101* 
Adresa Modbus panelu 

Pro 

1 
rw - [1 254] 1  

  



 

 

Rozměry panelu Basic 

 

 

Rozměry panelu Pro 

 

 

  

      

106 mm 

82 mm 

24 mm 

65 mm 15 mm 

90 mm 



 

 

Instalace panelu Basic a Pro 

 

  

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 



 

 

12. Údržba 
• Před zahájením údržby vypněte všechny vypínače.  

• Nespouštějte systém bez vzduchového filtru, aby byl stále chráněn před zanášením.  

• Vzduchový filtr je nutno každé 3 měsíce čistit. Po 6 měsících je nutno filtry vyměnit.  

• Každé 2 roky je nutno vyčistit tepelný výměník. 

 

Čištění vzduchového filtru 

 

 

Krok 1: Odsuňte servisní kryt doleva a otevřete jej a poté vyjměte filtry. 

 

 

Krok 2: Vysajte ze vzduchového filtru pomocí vysavače prach. Je-li třeba odstranit zatuhlé nečistoty, použijte 

teplou vodu s čisticím prostředkem pro domácnost. Vzduchový filtr nechte po čištění vyschnout. 

 

Poznámka: Je-li v jednotce použit filtr třídy F, nečistěte jej! Znečištěný filtr třídy F je nutno vždy vyměnit. 

 

  

Odsuňte servisní 

kryt doleva 

Otevřete servisní 

kryt 

Vyjměte filtry 

Vysavač 
Filtr 



 

 

Čištění výměníku 

 

Krok 1: Odstraňte přední krycí panel a vyjměte tepelný výměník z hlavní jednotky.  

Poznámka: Maximální hmotnost tepelného výměníku je 5,5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vysavač 

Výměník 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ječná 1321/29a, 621 00, Brno 

info@4heat.cz 

+420 513 035 275 

 

 

SERVIS: 

servis@4heat.cz 

+420 739 456 902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


