
Panel sterujący umożliwia pełne sterowanie 
systemem wentylacji, nagrzewnicą, bypass, gwc. 
Jest to rozszerzony model o dodatkowe 
funkcje takie jak: sterowanie ciepłem, chłodem, 
systemem c.o. 

Moduł można rozbudować o dodatkowe listwy 
sterujące w celu uruchomienia podstawowej 
automatyki budynkowej: sterowanie światłem, 
roletami, czujnikami, bramą itp. 

- wentylator Rosenberg z technologią   
  CONSTAN FLOW
- krzyżowo - przeciwprądowy wymiennik 
   ciepła REC AIR o sprawności 93%

- zaawansowany panel sterujący 
- kasety filtracyjne z opcją wymiany
- nagrzewnica wtórna
- automatyczny Bypass
- sterowanie GWC
- sterowanie automatyką budynkową 

Zaawansowany panel sterujący Rekuperatory z serii FRV wyposażone są 
w najbardziej zaawansowane technologicznie 
wymienniki Rec Air oraz wentylatory EC 
ZHIEL–ABBEEG. Jednostki wyposażone są 
w silniki synchroniczne, bezszczotkowe
o sprawności 90%, które pozwalają 
zaoszczędzić nawet do 50% energii. Zaletą 
wentylatorów z silnikiem EC jest ich zdolność 
dopasowywania się do przepływów powietrza 
poprzez ograniczanie prędkości obrotowej
 z zachowaniem wysokiej sprawności. 

- jonizator powietrza OPCJONALNIE

Rekuperatory FERIS FRV 

Wydajności 400-600 m3/h
oraz wersja MINI
FRV 300 m3/h
dla mniejszych obiektów
segmentów, apartamentów

Zalety rekuperatorów FERIS

   (możliwość dowolnego rozszerzenia)

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
z odzyskiem o sprawności 93%. Zastosowanie:
budownictwo jednorodzinne, mieszkaniowe.

Rekuperatory wyposażone w wentylatory EC 
z technologią dopasowywania obrotów do 
przepływu powietrza, automatyczny 100% 
bypass, moduł internetowy. 
Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, panel
dotykowy z opcją sterowania dodatkowymi 
urządzeniami. 



Maksymalna temp. tłoczonego powietrza [ 0 C]

Sprawność wymiennika  [%]

Materiał wymiennika

Carakterystyki techniczne: FERIS FRV 400 V EC 

Napięcie [V/Hz] 1 x 230 V

Maksymalna moc wentylatora 2 szt x 56 W 

Izolacja 40 mm,wełna mineralna

2x0,49 A

Maksymalna wydajność m3/h 600

Obroty [min ] 1390

Poziom hałasu [dB (A)/3 m] 25-45

Maksymalny pobór prądu wentylatora [A]

-20 do+50

Typ wymiennika RECAIR (entalpiczny OPCJA) 

95

polistyren

Materiał obudowy

Filtr: czerpnia F7

Filtr: wyciąg G4 (F7*)

Średnica króćców przyłączeniowych powietrza   fi 160 mm

Moc nagrzewnicy wstepnej [kW] 1,7

Waga [kg] 68

Spręż dyspozycyjny 150 Pa

Rodzaj sterownika A1

Całkowita moc urządzenia urżadzenia [kW]

Całkowity pobór prądu urządzenia [A]

2,2

7,5

Moc nagrzewnicy wtórnej  [kW] 1,7

Pobór prądu nagrzewnicy wstepnej [A] 7,39

Pobór prądu nagrzewnicy wtórnej [A] 7,39

Wymiary [szer x długośc x wysokośc] 595x820x820

krzyżowo-przeciwprądowy

stal malowana 

Parametry techniczne rekuperatora FRV 400 EC

Oznaczenie central:

FRV 400 Model

600 Maksymalna wydajność ( m3/h)

V Usytuowanie króćców - pionowe

EC Wentylator stałoprądowy EC komutowany elektrycznie

A1 Typ sterownika- z panelem dotykowym 

B Bypass automatyczny

PE Nagrzewnica elektryczna
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Wentylator klasy EC - bez-szczotkowy komutowany elektrycznie Constant Flow
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Instrukcja obsługi i instalacji

STEROWNIK WENTYLACJI

Schemat technologiczny instalacji.

Opis
Aero  MF  służy  do  sterowania  rekuperatorem  
wyposażonym  w  nagrzewnicę  wstępną,  chłodnicę  i  
nagrzewnicę  wtórną.  Przy  współpracy  z  termostatem  
NANO

 
one steruje pracą centrali wentylacyjnej regulując  

jej  wydajność  w  strefach  czasowych  ustawionych  na  
NANO. 

Chłodnica  jest  załączana  w  celu  ochłodzenia
 

pomieszczenia,  kiedy  nie  można  realizować  chłodzenia
 

pasywnego.  Funkcja  chłodzenia  pasywnego,  zapewnia
 

niskie zużycie energii elektrycznej. Polega ona na tym, że
 

chłodnica nie jest załączana jeżeli temperatura powietrza
 nawiewanego  jest  wystarczająca  do  ochłodzenia
 pomieszczenia. 

Nagrzewnica  wstępna  jest  załączana  przy  spadku
 temperatury zewnętrznej poniżej zadanego poziomu. 

Wejście  presostatu  służy  do  detekcji  oszronienia
 

rekuperatora.  W  takim  przypadku  regulator  wyłącza
 

wentylator nawiewny. Wszystkie załączenia i wyłączenia
 

poszczególnych elementów odbywają się z zachowaniem
 

bezpiecznych odstępów czasowych.

Nagrzewnica  wtórna  w  zależności  od  konfiguracji,  jest
 

załączana  jeżeli  temperatura  pomieszczenia  lub  kanału 

jest niższa od temperatury zadanej pomieszczenia.

Położenie czujnika temperatury nawiewu: 

A – przy pracy z nagrzewnicą wtórną w trybie sterowania 

według temperatury pomieszczenia;

B – przy pracy z nagrzewnicą wtórną w trybie sterowania 

według  temperatury  nawiewu.  Rozmrażanie  

wymiennika w tej konfiguracji może się odbywać tylko  

przy użyciu presostatu przyłączonego do wejścia D2.

Parametry działania regulatora ustawia się na NANO one 
w "Menu / Serwis / Wentylacja".
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Opis wyprowadzeń

ABGU – interfejs C14 i zasilanie termostatu NANO. Zaciski
 

o takich samych oznaczeniach w AERO MF i NANO łączy
 

się ze sobą. A-A, B-B, U-U, G-G.

D1 – wejście wymuszenia przewietrzania (zwarcie
 

powoduje wymuszenie przewietrzania) 

D2 – wejście presostatu rekuperatora (zwarcie to sygnał 

rozpoczęcia rozmrażania)

T1 – Czujnik temperatury zewnętrznej (typ T1002 lub 

T1005).

T2 – Czujnik temperatury nawiewu (typ T1005).

1, 2 – zasilanie regulatora 230V 50Hz

3, 4  –  R1  przekaźnik  niespolaryzowany, w  konfiguracji
 

SW1  =  OFF  załączony  gdy  pracuje  wentylacja,  w
 

konfiguracji  SW1  =  ON  załączony  załączony  gdy
 

termostat  NANO nr  1  sygnalizuje,  że w pomieszczeniu
 

jest zbyt chłodno i trzeba załączyć ogrzewanie.

3,  5  –  R2  przekaźnik  niespolaryzowany,  sterowanie  

nagrzewnicą wtórną.

6,  7  –  R3  przekaźnik  niespolaryzowany,  sterowanie  

nagrzewnicą wstępną.

9,  10  –  R4  przekaźnik  niespolaryzowany,  sterowanie  
chłodnicą.

8 – nie podłączone.

Znaczenie kontrolek
L1 – Zielona,  załączenie przekaźnika R1

L2 – Czerwona:

• świeci ciągle – jest łączność z NANO

• mruga – jest łączność z NANO i wystąpiła awaria czujnika nawiewu.

• nie świeci – brak łączności z NANO

Konfiguracja
Do wyboru konfiguracji służy przełącznik umieszczony obok kontrolek.

Wysyłanie temperatury zewnętrznej w C14 Temperatura zewnętrzna nie jest wysyłana.

Funkcja w sieci C14: MASTER SLAVE

Funkcja przekaźnika R1: Sterowany przez 
termostat NANO nr 1

Załączony gdy pracuje wentylacja

Dane techniczne
Zasilanie: 230V, 50Hz

Moc pobierana przez sterownik:6W

Maksymalny prąd znamionowy
 przekaźników:

R1, R2 4(2)A

R3, R4 8(4)A

Maksymalne napięcie

 
przekaźników:

230V AC

Stopień ochrony sterownika: IP20

Temperatura otoczenia: 0..55°C

Temperatura składowania: 0..55°C

Wilgotność względna: 5 – 80% bez
 kondensacji pary

 wodnej

Przyłącza: Zaciski śrubowe

 1x1,5mm²

Wymiary: 113x89x47mm

Waga: 0,4kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L N
230V~

A B G U G D1 G D2 G A1 G A2
L1 L2

G T1 G T2

R1 R3 R4

Sterowanie 
wentylatorami
A1 - wywiew
A2 - nawiew

L1: Załączenie przekażnika R1
L2: nie świeci – brak łączonści
      świeci – jest łączność
      miga – jest łączność i awaria czujnika
D1 – wietrzenie / zezwolenie na prace
D2 – presostat rekuperatora

Bezp. 63mA

AERO MF
wersja 3.0

Zasilanie
regulatora

T1 – T.zewnętrzny
T2 – T.kanałowy

R2
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