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Általánosan Jelen kezelési utasítás kizárólag a Wolf gyártású, CFL-WRG tip. berendezésre 
vonatkozik. Beüzemelés előtt alaposan olvassa el az utasítást a beüzemelést 
végző személy. A leírásban megadottakat be kell tartani. A készülék felszerelé-
sét, beüzemelését és karbantartását csak kioktatott Wolf szervízes végezheti.
A kezelési utasítást a készülék közelében, könnyen elérhető helyen 
tartsa.
Ha eltér a szerelési és kezelési utasításban leírtaktól, akkor garanciális kéré-
sekkel nem fordulhat a Wolf céghez.

1. Általános / biztonsági utasítások

Biztonsági utasítások A leírás az alábbi figyelemfelhívó jelzéseket, szimbólumokat használja. 
Ezek a figyelemfelhívó jelzések melletti utasítások a készülék műszaki 
biztonságát és a sérülések elkerülését szolgálják.

“Biztonsági utasítás” jelzések megjegyzéseit pontosan be kell tartani, 
hogy elkerülje a kezelő vagy a készülék sérülését.

Áramütés veszélye a készülék elektromos csatlakozóinál!
Figyelem : a bukolat eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.

Soha ne nyúljon a bekapcsolt berendezés elektromos alkatrészeihez,  
csatlakozóihoz! Áramütés érheti, ami egészség károsodással járhat.

Az elektromos sorkapcson kikapcsolt állapotban is van feszültség. 

“Figyelem” felirat műszaki utasítást tartalmaz, amelyet tartson be a ké-
szülék üzembiztonsága és zavartalan működése érdekében

Figyelem

Biztonsági utasítások A szerelési és kezelési utasításban leírtakat kiegészítik a készülékre felragas-
ztott matricák, amelyeket szintén vegyen figyelembe.

A készüléket csak vizsgázott szakember szerelheti, és kioktatott Wolf szervízes 
üzemelheti be, aki ugyancsak alkalmas a berendezés karbantartására. 
Az elektromos bekötést csak elektromos szakember végezheti el, amely során 
be kell tartani a helyi és az országos előírásokat.
A készüléket csak a műszaki adatokban megadott teljesítmény tartományban 
üzemeltesse.
A készüléket csak kifogástalan műszaki állapotban üzemeltesse. A fellépő zava-
rokat, hibákat biztonsági okokból csak képzett Wolf szervízes szűntetheti meg.
A meghibásodott alkatrészeket csak eredeti Wolf egységekre cserélheti ki.

A készülék csak tiszta levegőt szállíthat. A levegő nem tartalmazhat egész-
ségre káros, gyúlékony, robbanásveszélyes, agressziv, korrozív vagy 
más veszélyes anyagokat, amelyek lerakódva a légcsatornába     egyéb 
károsodást okozhatnak. 

Figyelem
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2. Szabványok, előírások

Tűzeset A készülék tüzet közvetlenül nem okozhat. Külső tűz esetén sérülhetnek, elé-
ghetnek a berendezés tömítései. Tűz esetén egy külső kapcsoló gondoskodjon 
annak lekapcsolásáról  pl. füstjelző. A tűzoltáshoz viseljen maszkot. Oltáshoz 
használhatja a szokásos oltószereket, vizet, habot vagy port. Miután a készü-
lékben kevés gyúlékony anyag van, ezért tűz esetén csak kevéssé károsodhat.

Elektromos csatlakozás Az elektromos csatlakozást a helyi előírások szerint végezze el.

A szerelést utána az előírások szerint ellenőrízze le. 

A készülék szerelésekor kapcsolja le az elektromos hálózatról.
Az előírások szerint (2006/42/EU) válassza le a berendezést az elektromos 
hálózatról. 
A leválasztó (tiltó) kapcsoló
- legyen lezárható
- valamennyi pólusa leválasztható
- a leválasztás az EN 60204-1 szerint történjen.

A kikapcsolt készülék EC-ventilátorának sorkapcsain továbbra is feszültség 
van Áramütés veszély lehetséges!
Az EC-Ventilátorokhoz csak öt perccel a lekapcsolás után nyúljon.

Előírások szerinti 
alkalmazás

A Wolf CFL-WRG tip. berendezéseket normál levegő szűrésére és felmelegí-
tésére fejlesztették ki. Nedves,  robbanásveszélyes levegő szállítására nem 
alkalmas. Kifejezetten szennyezett vagy agresszív közeg szállítására nem 
használható.
A készüléken történt bármilyen változtatás annak meghibásodásához vezethet, 
ezért nem engedélyezett. 

Üzemi hőmérséklet A készülék - 20°C és + 40°C között működhet..

A DIN 1886 szerint a készülék Wolf szerszámmal nyitható. Ehhez várja meg, 
hogy a ventilátorok leálljanak ( kb. 2 perc ). Ellenkező esetben a ventilátor a 
környezetéből bármilyen könnyű tárgyat beszívhat, ami a berendezés meg-
hibásodásához vezethet.
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Szabványok, előírások - Gépészeti berendezés előírások 2006/42/EU

- Kisfeszültségű berendezések 2006/95/EU

- EMV - előírás 2004/108/EU

- DIN EN ISO 12100-1+2 Gépészeti berendezések biztonságos 
üzemállapota

- DIN EN ISO 13857 Gépészeti berendezések védőtávolsága

- DIN EN 349 Gépészeti berendezések védőtávolsága

- DIN EN 953 Gépészeti berendezések elektromos 
védettsége

- DIN EN 1886 Épületek szellőztető berendezései

- DIN ISO 1940-1 Berendezések mechanikus kiegyensú-
lyozása

- VDMA 24167 Ventilátorok biztonsági követelményei

- DIN EN 60204-1 Gépészeti berendezések elektromos 
biztosító készülékei 

- DIN EN 60730 Automatikus elektromos szabályozó 
berendezések

- DIN EN 61000 -6-2+3 Elektromágneses védettség

- DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) Elektromos készülékek biztonsága; álta-
lános előírások

2. Szabványok, előírások

A te lepí tésre és az üzemre még a következők vonatkoznak:

- DIN EN 50106 (VDE 0700-500) Elektromos berendezések vizsgálata; 

- DIN VDE 0100 1000 V alatt működő berendezések 

- DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) Elektromos készülékek üzeme

- DIN VDE 0105-100 Elektromos készülékek üzeme; általános 
előírások
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3. Kiszállítás

Kiszállítás A CFL-WRG berendezések tisztán és sérülés nélkül kerülnek kiszállításra. 
Érkezéskor ellenőrizza a berendezést. Ha sérülést, vagy arra utaló jelet talál 
jelezze azt a szállítólevélen. 
A készülék csomagolóanyagát a helyi előírások szerint semmisítse meg.

Raktározás A készüléket száraz helyen -25°C és +55°C közötti hőmérsékleten raktározhat-
ja. Hosszabb raktározás esetén ügyeljen arra, hogy a készülék valamennyi 
légoldali csatlakozása vízállóan zárva legyen. 

A készülék megsemmi-
sítése

A készülék szétszedést, megsemmisítését használat után bízza szakemberre. 
Szétszedés előtt a berendezést válassza le az elektromos hálózatról. Bekötő 
vezetékét szakember kösse ki. A fém- ill. műanyag részeket külön kezelje. Az 
elektromos és elektronikus elemeket megfelelő gyüjtőhelyre szállítsa.

Szállítási helyzet

Szállítás Beszállításnál szűk ajtón keresztül, vagy lépcsőházban a készülék a rövidebb 
oldalára fordítható. Ebben az esetben a kapcsolószekrény felül legyen. 
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4. Felszerelés
A CFL-WRG felszerelése

A frisslevegő beszívás 
és a távozó levegő 
kibocsátás között az 
alábbi távolságot tartsa, 
hogy elkerülje a rövid-
zárat (DIN 13779)

A CFL-WRG beltéri berendezés kifejezetten mennyezet alatti szereléshez. 
A mennyezet egyenes legyen és terhelhetősége haladja meg az 500 kg/m² 
értéket.

A készülék kizárólag a vele szállítható rögzítőfülekkel szerelhető a mennyezethez. 

A mennyezeti burkolati panelt tilos átfúrni, vagy csavarozni, mivel a panelben 
haladó elektromos, a működést szolgáló, vezetékek megsérülhetnek. 

Karbantartáshoz a készülék alatt, a készülék kezelőajtajának nyitásához 
elegendő helyet biztosítson.

A berendezés csak fagymentes helyen telepíthető.

Biztosítsa a készülékben keletkező kondenzátum csatornába bevezetését. 

Figyelem

befúvás

frisslevegő

elszívás

távozó levegő

Légcsatorna csatlakozás (tar-
tozék)

A készülék csatlakozásai szögletesek. Egy adapterrel (tartozék) át lehet kör 
keresztmetszetre alakítani.  A légcsatornát az előírások szerint kell kialakítani 
és hőszigetelni.
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4. Felszerelés

frisslevegő: távozó levegő:

elszívás: befúvás:

A légcsatorna csatlakozásokon az alábbi matricák találhatók:

CFL-WRG

felülnézet felülnézet

távozó távozóbef bef

friss frisselsz elsz

Zsalu A zsaluk mindig a képen látható módon legyenek felszerelve.

A zsalumozgató motorokat a képen látható konzollal rögzítse.

balos kivitel jobbos kivitel

konzol
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4. Felszerelés
Elektromos csatla-
kozás

Az elektromos bekötést a helyi előírások szerint végezze.

A bekötéshez kövesse a mellékelt utasítás és elektromos bekötési rajz útmu-
tatását.

Az elektromos csatlakozás befejezésével végezze el annak ellenőrzését a 
vonatkozó előírások szerint, hogy elkerüljön egy esetleges későbbi vétlen 
áramütést.

Bármilyen munkát végez a készüléken legelőször is kapcsolja le a tiltó kapcsolót 
(tartozékként vásárolható).
A gépekre vonatkozó előírások szerint (2006/42/EG) az ilyen berendezések 
elektromos csatlakozó vezetékébe tiltó kapcsolót kell beépíteni. 

A kikapcsolt készülék EC-ventilátorának sorkapcsán továbbra is feszültség 
van. Áramütés lehetséges. 
Az EC-ventilátorhoz csak öt perccel a teljes áramtalanítás után nyúljon. 
A szereléseket gumiszőnyegen állva végezze. 

A készülék kapcsolószekrénye megfelelő nyílásokkal rendelkezik az elektromos 
bekötő vezeték fogadásához.

Bekötéshez csak olyan vezetéket használjon, amelyik terhelhetőség, szigetelés 
stb. szempontokból megfelel a helyi előírásoknak. Földelt vezetéket használjon. 

FI - relé beépítése
A készülékhez B típusú 300 mA-es FI-relét építsen be. 

A bekötő vezeték mérete az alábbi táblázat szerinti legyen. 

feszültség vezeték méret biztosíték

CFL 10 1 x 230 V 3 x 1,5 mm² T 16 A

CFL 15 3 x 400 V 5 x 2,5 mm² T 16 A

CFL 22 3 x 400 V 5 x 2,5 mm² T 16 A

bekötő kábel 
bevezetése
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5. Beüzemelés 
A beüzemelést és karbantartást csak kiképzett Wolf szervizes végezheti el. 
Munkát csak áramtalanított készüléken szabad végezni. 
A készülék telepítését és a szabályozás beüzemelését EN 50110-1 szerint 
elektromos szakemberrel végeztesse.
A munka során tartsa be a vonatkozó és a helyi előírásokat.

Csak eredeti Wolf-tartozékokat építhet a készülékhez (elektromos-regiszter,  
zsalumozgató motorok stb.), különben a Wolf cég nem vállal garanciát.

A készülék csak akkor üzemeltethető, ha minden szükséges védőelemet csatla-
koztatták. A szívó- és a nyomóoldali légcsatorna csatlakozások zárva legyenek, 
hogy a készülékbe benyúlást megakadályozzák. A CFL-WRG készülék fixen 
legyen rögzítve a tartószerkezethez.
A beüzemelést csak kiképzett Wolf szervizes végezheti el.
A beüzemelésről jegyzőkönyv készüljön.

A mellékelt elektromos rajz szerint kösse be a készüléket és a tartozékokat.
Az EC-motoroknál magasabb levezető árammal számolhat. 
Elektromos csatlakozás és beüzemelés előtt ügyeljen a biztonságos 
földelés kialakítására.
Beállított működtető feszültség vagy elmentett fordulatszámérték esetén 
áramkimaradás után is az EC-ventilátorok újra működni kezdenek.
- kapcsolja be a tiltó kapcsolót 
- várja meg, hogy a BMK kezelőmodul konfigurálja magát és a kijelzőmodul 

jelenjen meg. 
- válassza ki a BMK-n a kívánt üzemállapotot és készülék működni kezd a 

beállíított paramétereknek megfelelően.
- a működési mód és a paraméterek változtatását a BMK szerelési- és 

kezelési utasítása tartalmazza.
Ha nem a Wolf végezte el korábban a készülék szerelését és beüzemelését, 
akkor minden kimenetet,elektromos csatlakozást, működést ellenőrizni kell:
- fagyvédelem
- ventilátor forgáirány
- zsalumozgatás
- hőérzékelők értékei (helyiség-, befújt-, elszívott-, külső, dermedés-)

 Ha az idegen elemmekkel szerelt berendezés műkődési vizsgálata nem 
hoz kielégítő eredményt, akkor a Wolf cég a berendezésért nem vállal 
garanciát!

Beüzemelés 
lefolytatása

Előírások a beüzemeléshez
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5. Beüzemelés 
Beüzemelés előtt a készülék ajtaját jól csukja be, hogy biztosítsa a készülék-
légszigetelését, ellenkező esetben túlterhelheti a motort. 
1 x 230V / 50Hz; 2,8 A bei CFL 10
1 x 230 V / 50 Hz; 3,0 A bei CFL 15
1 x 230 V / 50 Hz; 3,1 A bei CFL 22

Zárt ajtónál mérje meg a szállított légmennyiséget.
Ehhez a légmennyiség mérő tömlője legyen a készülékből kivezetve. 
A légmennyiséget BMK-n változtathatja meg (ld. BMK kezelési utasítás)

Figyelem

Előfűtő (tartozékként vásárolható) 
/ utófűtő (tartozékként vásárol-
ható)

A túlfűtés elkerülése érdekében, elektromos fűtőt a CFL készülékbe csak bizo-
nyos légmennyiség felett lehetséges beépíteni. Az alábbiak mutatják az egyes 
berendezések határ légmennyiségeit:

Előfűtő : CFL 10: 400 m³/h Utófűtő: CFL 10: 300 m³/h

 CFL 15: 600 m³/h  CFL 15: 600 m³/h

 CFL 22: 800 m³/h  CFL 22: 800m³/h

Tartsa be az elektromos fűtőregiszterre vonatkozó biztonsági utasításokat! 
Védje a regisztert nedvességtől, víztől.

Az előfűtő 0°C alatti külső hőmérsékletnél automatikusan bekapcsol.

Az utófűtőt a szabályozás működteti.

Ventilátorok

Szűrőfigyelés A CFL-WRG berendezések szűrőfigyelő nyomáskapcsolója 200 Pa értékre 
állítva. (ha nem a forgatható kerékkel arra az értékre kell állítani).
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5. Beüzemelés

Csepptálca A kondenzcsatlakozásra szifont szereljen, majd a cseppvezetéket ezután 
vezesse a csatornába. 
A kondenzvezetéket fagyástól védeni kell.
A szifont vízzel töltse fel.

Ellen-keresztáramú 
hővisszanyerő / bypasszal

Az ellen-keresztáramú hővisszanyerőnek nincs karbantartási ígénye.
Üzembe helyezésnél ellenőrizze a bypassz zsalumozgató motor helyes 
mozgatási irányát.
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5. Beüzemelés
Légmennyiség beállítás A légmennyiség beállítása a szélviszonyok figyelembevételével történik. Ez 

esetben mérik és összehasonlítják a ventilátor belépő perem előtti és a belépő 
peremen lévő statikus nyomást .
A légmennyiség a Δpw  hatásos nyomáskülönbségből számítható.
(a két mért statikus nyomás különbsége) a következő egyenletből.
A korrekt légmennyiség számításához a készülék ajtajai zárva legyenek. A 
méréshez a mérő tömlőket a készüléken kívülre vezesse.

További beállítások a BMK-n 
és a tartozékokon

A további beállítási lehetőségeket a BMK kezelőmodulon lehet végrehajtani,  
amelyeket annak kezelési utasítása tartalmaz.
To v á b b i  e g y s é g e k  i s  s z e r e l h e t ő k  a  C F L  b e r e n d e -
zésekhez, amelyek mind saját kezelési utasítással rendelkeznek. 

Szélhatás CFL 10/15

Δp [Pa] 18 33 51 73 100 131 165 204 294 400 459
V [m³/h] 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500

Δp [Pa] 42 74 116 166 227 296 375 462 560
V [m³/h] 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

A CFL 10/15 típus ventilátoraihoz tartozó k-érték 70.
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Szélhatás CFL 22 A CFL 22 típus ventilátoraihoz tartozó k-érték 93.
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Karbantartáshoz először is kapcsolja ki a tiltó kapcsolót és biztosítsa visszakapcsolás ellen. Ezzel védekezik a vétlen 
visszakapcsolás ellen, ami tekintettel a forgó alkatrészekre sérülést is okozhat.

A kezelőajtók kinyitásához várja meg, amig a ventilátorok teljesen leállnak (kb. 2 perc). A kezelőajtóra felragasztott 
matrica szintén erre hívja fel a figyelmet. A kezelőajtók nyitásakor a készülékben még vákum lehet, tehát könnyű 
tárgyakat, papírokat beszívhat, ami a készülék meghibásodásához vezethet.

Az EC-ventilátorok sorkapcsain kikapcsolt állapotban is feszültség van. 

Áramütés veszélye áll fenn.

- az EC-ventilátorokhoz csak a teljes áramtalanítás után öt perccel nyúljon.

- Gumiszőnyegen állva szerelje az elektromos részeket.

6. Karbantartás

A kezelőajtók Wolf 
kulccsal nyithatók

Az ajtók a zsanér-stift 
eltávolításával teljesen 
leemelhetők.
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7. Higiéniai ellenőrző lista
Karbantartás A készüléket a kifogástalan működés érdekében rendszeresen ellenőriztesse. 

A légszűrőket évente egyszer cseréltesse ki. 
A légszűrő cseréjéhez használjon légszűrős maszkot. 
A használt légszűrőt az előírások szerint semmisítse meg.

Tevékenység Szükséges 
tennivaló

1 
hónap

3 
hónap

6 
hónap

12 
hónap

24 
hónap

Higiéniai ellenőrzés X
Frisslevegő beszívás
Ellenőrizze elpiszkolódás, sérülés 
és korrózió szempontjából

Tisztítás és 
újszerű állapotba hozás

X

A készülék burkolata/ belseje
Ellenőrizze a légoldali elpiszkolódás, sérü-
lés és korrózió szempontjából

Tisztítás és 
újszerű állapotba hozás

X

Ellenőrizze víz-csapadékvíz oldalon Tisztítás X
Ellenőrizze a burkolatot elpiszkolódás, 
sérülés és korrózió szempontjából

Tisztítás és 
újszerű állapotba hozás

X

Kifúvás
Ellenőrizze a kifúvó elemeket elpiszkoló-
dás, sérülés és korrózió szempontjából

Tisztítás vagy 
csere

X

Ellenőrizze a szűrőkeretek tömítettségét Csere X
Ellenőrizze az indukciós kifúvó elemeket a 
pontszerű lerakodások szempontjából

Tisztítás X

Légszűrő
Ellenőrizze a szűrőket elpiszkolódás, sérü-
lés és szaglerakódás szempontjából

Szükség esetén szűrőcsere (a készülék 
szűrő nélkül nem működhet!)

X

Későbbi szűrőcsere X
Légcsatorna
Ellenőrizze a hozzáférhető légcsatorna 
szakaszokat sérülésre is.

Újszerű állapotba hozás X

Ellenőrizzen legalább két-három 
hozzáférhető légcsatorna szakaszt elpisz-
kolódásra, korrózióra és vízlerakódásra. 

A vizsgálat alapján döntsön a légcsatorna 
hálózat teljes tisztításáról.

X

Hangcsillapító
Ellenőrizze a hangcsillapítót elpiszkolódás, 
sérülés és korrózió szempontjából

Tisztítás és 
újszerű állapotba hozás

X

Ventilátor
Ellenőrizze elpiszkolódás, sérülés és korró-
zió szempontjából

Tisztítás és 
újszerű állapotba hozás

X

Hőcserélők (hővisszanyerő is)
Ellenőrizze hővisszanyerő lemezeit elpisz-
kolódás, sérülés és korrózió szempontjából

Szemrevételezés X
Tisztítás, vagy kiszerelve a hővisszanyerő 
átmosása

X

Fűtőregiszter : ellenőrizze elpiszkolódás, 
sérülés és korrózió szempontjából

Tisztítás és 
újszerű állapotba hozás

X

Csepptálca : ellenőrizze elpiszkolódás, 
sérülés, tömítettség és korrózió szempont-
jából

Tisztítás és 
újszerű állapotba hozás

X

Ellenőrizze a szifont és az elvezető csator-
nát

Tisztítás és újszerű állapotba hozás X

Higiéniai ellenőrző lista a CFL berendezésekhez

A készülék beüzemelésének időpontja: __________________________

Javítás A hibákat és sérüléseket csak képzett Wolf szervízes javíthatja meg. A hibás  
alkatrészeket csak eredeti Wolf-alkatrészekre cserélje ki.



16 CFL 2013 HU

8. Karbantartás

Időközönként ellenőrizze és tisztítsa ki a hővisszanyerőt.
A hővisszanyerő egyszerűen tisztítható (nem kell azonnal cserélni):
- porszívózásnál ügyeljen arra, hogy a lamellákat ne hajlítsa meg
- nem nagy nyomással vízzel, szappanos vízzel mosható

A hővisszanyerő sínes rögzítő szerkezete egyszerűsíti a kiszerelését.

Nagynyomású tisztítás esetén (pl. gőzsugár / sűrített levegő) sérülhetnek a 
hővisszanyerő lemezei. 

Figyelem

Ellen-keresztáramú 
hővisszanyerő (PWT)

Elektromos bekötés -  a készülék elektromos rendszerét, csatlakozásait rendszeresen ellenőrizze.
-  a nem szoros csatlakozásokat és a meghibásodott kábeleket cserélni kell.
- rendszeresen ellenőrizze ist földelő vezetéket.
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8. Karbantartás

Időnként ellenőrizze és tisztítsa meg.
Az elektromos regiszter tisztítása:
- porszívóval, de a fűtőszálakhoz ne érjen hozzá
- max. 1 bar-os sűrített levegővel átfúvás

Nagyobb nyomás alkalmazása esetén a fűtőregiszter megsérülhet.
Védje az elektromos-regisztert a nedvességtől, víztől is.

Figyelem

Előfűtő (tartozékként vásárol-
ható) / utófűtő (tartozékként 
vásárolható)

A motor és a csapágy karbantartást nem igényel.
A ventilátor járokerekét időnként szappanos vízzel mossa le.

Amennyiben van mérő-tömlő, akkor ellenőrizze annak szoros csatlakozásait. 
A laza csatlakozás mérési hibát jelenthet.

Az integrált rögzítéstechnika egyszerűsíti a ventilátor-motoregység szívóoldali 
homloklemezzel együtt történő kiszerelését. 

Figyelem

Ventilátor-motoregység

Ellenőrizze a zsalu könnyű mozgását. A zsalut nem szabad olajozni, mert a 
műanyag alkatrészeket, fogaskerekeket károsíthatja és tönkre zeheti. 
Tisztításhoz szappanos vizet használjon, amúgy a zsalu karbantartást nem 
ígényel.

Bypassz- / frisslevegő- / elszí-
vott levegő zsalu

A kazettás szűrők nem tisztíthatók. Elpiszkolódás esetén, de legalább évente 
egyszer cserélje ki. 
A kazettás szűrő cseréjéhez nyissa ki a kezelő ajtót és húzza ki a szűrőket,  
majd tegyen újat a helyükre (ld. tartalék alkatrészek listája).

A CFL berendezés szűrő nélkül nem működhet!

Kazettás szűrő
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8. Karbantartás
Zsalumozgató motorok

Szifon Az NÁ 50-es szifont (tartozékként vásárolható) ellenőrizze és szükség esetén 
tisztítsa meg. (ld. ellenőrző lista).
Beüzemelés előtt a szifont mindig töltse fel vízzel. 

Rendszeresen vizsgálja a csepptálca elpiszkolódását, szükség esetén tisztítsa 
ki (ld. ellenőrző lista).

Csepptálca

A motorok karbantartás mentesek.
Rendszeresen ellenőrizze a motor rögzítését és a zsalutengelly való fix kap-
csolatát.
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9. A készülék felépítése
CFL-WRG szellőzőberendezés (alapgép)

EC-ventilátor befúvás

EC-ventilátor befúvás

szabályozás

szabályozás

kezelőajtó

kezelőajtó

EC-ventilátor elszívás

EC-ventilátor elszívás

bypassz-zsalu folyama-
tos működésű állítómo-
torral

bypassz-zsalu 
folyamatos 
működésű állító-
motorral

ellen-keresztáramú 
hővisszanyerő csepp-
tálcával

ellen-keresztáramú 
hővisszanyerő 
csepptálcával

kazettás szűrő F7 befúvás

kazettás szűrő F7 befúvás

kazettás szűrő F5 elszívás

kazettás szűrő F5 elszívás

frisslevegő

frisslevegőtávozó 
levegő

távozó levegő

elszívás

elszívás

befúvás

befúvás

Balos kivitel

Jobbos kivitel
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10. Tartalék alkatrészek listája

CFL 10 - WRG
Sorszám Megnevezés Megjegyzés Cikkszám

1 Befúvó ventilátoregység homloklemezzel VM250-0,45-3000 2137938
2 Elszívó ventilátoregység homloklemezzel VM250-0,45-3000 2137938
3 Kazettás szűrő F5 elszívás B287 x H389 x T48 1668944
4 Kazettás szűrő F7 befúvás B287 x H389 x T48 1668945
5 Nyomáskapcsoló JDL-112 2738360
6 Ellen-keresztáramú hővisszanyerő GS 30 / 390 2980940
7 Bypassz-zsalu állítómotor CM24-SR-F-T-L 2269611
8 Hőmérséklet érzékelő (bedugható) 2799058
9 Kezelőajtókhoz középső merevítő keretelem 6217979

10a Kezelőajtó CFL-WRG jobbos kivitel 6217981
10b Kezelőajtó CFL-WRG balos kivitel 6218904

CFL 15 - WRG
Sorszám Megnevezés Megjegyzés Cikkszám

1 Befúvó ventilátoregység homloklemezzel VM250-0,69-3450 2137864
2 Elszívó ventilátoregység homloklemezzel VM250-0,69-3450 2137864
3 Kazettás szűrő F5 elszívás B592 x H287 x T48 1668826
4 Kazettás szűrő F7 befúvás B592 x H287 x T48 1668827
5 Nyomáskapcsoló JDL-112 2738360
6 Ellen-keresztáramú hővisszanyerő GS 30 / 570 2980929
7 Bypassz-zsalu állítómotor CM24-SR-F-T-L 2269611
8 Hőmérséklet érzékelő (bedugható) 2799058
9 Kezelőajtókhoz középső merevítő keretelem 6217979

10a Kezelőajtó CFL-WRG jobbos kivitel 6217992
10b Kezelőajtó CFL-WRG balos kivitel 6218906

CFL 22 - WRG
Sorszám Megnevezés Megjegyzés Cikkszám

1 Befúvó ventilátoregység homloklemezzel VM280-0,42-2400 2137934
2 Elszívó ventilátoregység homloklemezzel VM280-0,42-2400 2137934
3 Kazettás szűrő F5 elszívás B795 x H333 x T48 1668954
4 Kazettás szűrő F7 befúvás B795 x H333 x T48 1668955
5 Nyomáskapcsoló JDL-112 2738360
6 Ellen-keresztáramú hővisszanyerő GS 35 / 500 2980929
7 Bypassz-zsalu állítómotor CM24-SR-F-T-L 2269611
8 Hőmérséklet érzékelő (bedugható) 2799058
9 Kezelőajtókhoz középső merevítő keretelem 6217980

10a Kezelőajtó CFL-WRG jobbos kivitel 6217982
10b Kezelőajtó CFL-WRG balos kivitel 6218905


