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Rövid áttekintés
Komfortszint beállítása
A
gomb ismételt, rövid megnyomásával állíthatjuk be a
komfortszintet. Minél több kék LED világít, annál aktívabb a
készülék (minimális szellőztetés, CO2, nedvességtartalom,
hűtés, …) A komfortszint megváltoztatása nem jelenti a
ventilátor fordulatszámának azonnali változását.
A kék LED-ek villogása esetén a szerviz üzemmód került
bekapcsolásra.

Turbo üzemmód / Újraindítás

Piep

Ha 30 percig erőteljesen kíván szellőztetni, tartsa nyomva a



gombot, amíg négy rövid sípolást nem hall.

Komfortszint

Piep

A készülék újraindítja szoftverét, amennyiben a
gombot
további 15 másodpercig nyomva tartjuk, míg a LED-ek fénye
kialszik.

Piep
Piep
Piep



Turbo

15 másodperc



Készenlét (Standby) üzemmód
A freeAir plus készülék elektromos hálózatra való c
satlakoztatásakor bekapcsolásra kerül.
Ha a készülék üzemelése nem szükséges, kapcsolja be a
készenlét üzemmódot a (készülék előlapja mögötti) DIP
kapcsolóval.

1.

Újraindítás

Általánosságban

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy a freeAir szellőztető rendszert választotta. Kérjük alaposan olvassa át kezelési
kézikönyvünket és mindig tartsa szem előtt az abban foglaltakat.

Épületgépész kivitelezője által elvégzett sikeres beépítést követően egyszerűen válassza ki a
készüléken az Önnek megfelelő komfortszintet. Minden egyébről a freeAir szellőzőgép beépített
érzékelői és intelligens vezérlése gondoskodnak.
Élvezze otthonának kellemes klímáját mindig megfelelő mennyiségű friss levegővel!

A bluMartin csapata

Fürdő

Nappali

Háló

[Á]1

Általánosságban

Általánosságban
Általános biztonsági megfontolások
E kézikönyv kizárólag a freeAir plus frisslevegős szellőzőgépre érvényes.
Elválaszthatatlan része a szállított készüléknek és mindig elérhető helyen tárolandó.
A kézikönyvet a készülékkel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt, annak beépítésével érintett
szakemberek olvassák el és az ott megfogalmazott előírásokat maradéktalanul tartsák be.
A készülék beépítését, üzembe helyezését és szervizelését csak megfelelően képzett szakemberek
végezhetik.
A kézikönyvben leírtak be nem tartása esetén garanciális igényeknek nincs helye.
„Általásnos szállítási feltételeink”-ről a www.bluMartin.de/agb oldalon olvashat.

Biztonsági jelölések

VESZÉLY
Itt hívjuk fel a figyelmet halálos következményekkel járó áramütés veszélyére.

VESZÉLY

!

E jelölés olyan utasításokra vonatkozik, melyeket pontosan be kell tartani annak
érdekében, hogy a személyi sérülést, vagy az anyagi kárt elkerülhessük.

Figyelem

!

Anyagi károk elkerülése érdekében figyeljen e jelölésre.
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Általánosságban

MEGJEGYZÉS
Itt különösen fontos információkat emelünk ki.

Biztonsági megjegyzések

VESZÉLY

!

beállítva.
 A készülék elektromos árammal működik, emiatt egyes alkarészei – bekapcsolt
állapotban (és az elektromos hálózatról való leválasztást követően néhány percig is) –
feszültség alatt vannak.
 A feszültség alatt lévő gépet soha ne nyissa ki.
 Az elektromos szereléseket és elektronikus alkatrészeken való szerviztevékenységet
csak épületvillamos vagy képzett szervizszakemberek végezhetnek.
 Az elektromos szerelésekre a VDE vagy a helyben érvényes biztonsági előírások
érvényesek.
 A készüléket csak kifogástalan, eredeti állapotban szabad üzemeltetni.
 A karbantartásra vonatkozó előírásokat minden esetben be kell tartani (ld. a Szerviz c.
fejezetet).
 Csak akkor használja a készüléket, ha az műszakilag kifogástalan állapotban van.
Olyan üzemzavarok vagy károk esetén, melyek a biztonságot veszélyeztetik, azonnal
kapcsolja ki a készüléket. Ne kapcsolja be ismételten, kérje szakember segítségét.
 Használja a bluMartin GmbH. eredeti alkatrészeit.
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Általánosságban

Rendeltetésszerű használat
A freeAir plus készülék házak vagy lakások helyiségeinek szellőztetésére szolgáló aktív átszellőztető
egység. A készüléket egy – megfelelően kiválasztott – belső falban helyezzük el.
A készülék elszívja a neki helyet adó primer helyiség elhasznált levegőjét. A szekunder helyiségből (pl.
közlekedő) a friss levegő az ajtók alatti résen (kb. 1 cm széles), vagy megfelelő passzív átszellőztetőn
keresztül áramlik a primer helyiségbe (pl. háló). Amennyiben a szekunder helyiségben mért
levegőminőség rosszabb, mint a primer helyiségben, úgy a légszállítás teljesítménye automatikusan
csökken.

Nem rendeltetésszerű használat
A készüléket kifejezetten szellőztetési célra használjuk.

VESZÉLY

!

Csak olyan levegő szállítására alkalmas, mely nem tartalmaz éghető, robbanó, agresszív, korróziót
okozó vagy más veszélyes, esetleg egészségre káros anyagot.

A készülék újrahasznosítása
A freeAir plus készülék újrahasznosítása az érvényben lévő törvényeknek megfelelően történik.
Ügyeljünk arra, hogy e célból a fém, műanyag és elektronikus alkatrészeket elkülönítve adjuk át.
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Általánosságban

Szállítás és tárolás
A freeAir plus készüléket és alkatrészeit csak az eredeti csomagolásban szabad szállítani. A freeAir
plus és annak csomagolása nedvesség ellen védendő.

Szállítási terjedelem

freeAir plus

Előlapok
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Általánosságban

Műszaki adatok
Belső előlap mérete

25 x 25 cm

Falvastagság

10 – 22 cm vakolattal együtt
(12 cm alatt => mellékelt távtartók alkalmazásával)

Faláttörés

16 cm, kör km.

Légmennyiség

10 – 70 m3/h

Feszültség

85 – 265 V AC

Hálózati frekvencia

45 – 65 Hz

Teljesítményfelvétel

Standby  0,5 W; 30 m3/h  0,9 W
50 m3/h  1,4 W; 70 m3/h  2,5 W

Súly

3 kg

Hangnyomásszint a helyiségben

30 m3/h  13 dB (A) (1 m távolságra);
50 m3/h  25 dB (A);
70 m3/h  37 dB (A);

Súly

10 kg

Hangcsillapítás mértéke

33 dB (DIN EN 10140-2 Dn, e, w)

Szabályozás

Intelligens, ötszintű komfort szabályozás

Légmennyiség szabályozás

Automatikus; gyakorlatilag fokozatmentes

CO2 szabályozás (VOC)

Automatikus

Légszárítás

Automatikus

Nyári hűtés

Automatikus

Üzemi hőmérséklet tartomány

0°C – +40°C

Szín

Belső előlap alapozott (szabadon festhető, lakkozható)
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Üzemeltetés

Üzemeltetés
VESZÉLY

!

Kérjük tartsa szem előtt a freeAir plus készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, az
[Á] Általánosságban c. fejezetben leírtakat.

Visszajelző és kezelő elemek
A bekapcsolás folyamata
Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást vagy újraindítást
(RESET) követően néhány másodpercig világít a piros és a
sárga LED (a készülék ekkor USB kapcsolatot keres egy
számítógéppel).
Ezt követően a freeAir plus üzemel.

A

gomb

A freeAir plus készülék üzemeltetése olyannyira egyszerű,
hogy Önnek mindössze erre az egy kezelőelemre van
szüksége.
Itt van lehetősége kiválasztani a komfortszintet, elindítani
vagy leállítani a turbo, alvás vagy a speciális légszárítás
funkciót (ld. lentebb).
A
gomb többszöri rövid megnyomásával változtathatjuk
meg a komfortszintet. Minél több kék LED világít, annál
aktívabb az Ön készüléke (minimális szellőztetés, CO2,
páratartalom, hűtés…).
A komfortszint megváltoztatása nem jelent mindig azonnali
változást a ventilátor fordulatszámában.
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Üzemeltetés

Akusztikus jelzés
Túlságosan magas hőmérsékletek megjelenése esetén a
készülék folyamatos hangjelzéssel figyelmeztet.

Piep

(ld. [S] Szerviz fejezetet)

Sárga LED
A sárga LED lassan villog a turbo üzemmód közben.
A LED folyamatos világítása az jelzi, hogy a légszállítás
csökkentett módban üzemel, mert a külső helyiségben mért
levegőminőség (pl. közlekedő; a készülék kezelési oldala)
kevésbé jó, mint a primer helyiségben (pl. hálószoba)

Kék LED-ek
A világító kék LED-ek száma mutatja a kiválasztott komfort
szintet.

Megjegyzés
A kék LED-ek 3 perc múlva kialszanak annak érdekében, hogy
ne zavarjanak. Nyomja meg egyszerűen a
hogy a jelzés ismét láthatóvá váljon.

gombot,
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Üzemeltetés

Piros LED
A világító piros LED a villogó sárga LED-del együtt vezérlési
hibát jelez.
(ld. [S] Szerviz fejezetet)

USB aljzat
A készülék jobb oldalán található
USB aljzat segítségével
csatlakoztathatjuk a
költségmentesen elérhető freeAirConnect szoftvert, illetve a
készülék belső szoftverének
frissítéseit is itt tölthetjük fel.
Megjegyzés
Látogasson el a www.bluMartin.de
oldal, a Service menü, Leöltések pontjára.
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Üzemeltetés

Ventilátor
Az egyik előlap levételét követően a Ventilátor szabadon
hozzáférhetővé válik.

VESZÉLY




!

Semmilyen tárggyal ne nyúljunk a ventilátorba, mert ez
sérüléshez vezet.
Ne dugjunk semmilyen tárgyat a ventilátorba.
Az előlapokat mindig rögzítsük a biztosító csavarokkal.

Megjegyzés
A készülék tisztítása előtt kapcsolja be a készenléti
üzemet (STANDBY) a DIP kapcsolók segítségével.
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Üzemeltetés

Komfort üzem
A bekapcsolást követően a freeAir plus készülék komfort
módban üzemel. E módban a készülék automatikusan azt
teszi, amit Ön elvár tőle: megfelelő mennyiségű friss
levegővel látja el a hozzá csatlakoztatott primer helyiséget
(rendeltetésszerű alkalmazás, megfelelő mennyiségű külső
levegő bevitel egy freeAir 100 készülékkel a külső szekunder
helyiségben). Ez esetben a minimális szellőzés, a VOC
tartalom, a relatív és az abszolút páratartalmak, valamint az
esetleges hűtéshez szükséges hőmérsékletek kerülnek
figyelembe vételre.

Piep



Komfortszint

Piep
Piep
Piep
Piep



A
gomb többszöri rövid megnyomásával válassza ki az 1.
komfortszintet (egy LED világít), amennyiben pl. a
hálószobában elhelyezett készülék zajára különösen
érzékeny.
A 3. szint (3 LED világít) a normál beállítás.

Turbo

15 másodperc



Turbo üzem

Újraindítás (RESET)

Ha 30 perc időtartamra a legnagyobb intenzitással szeretne
szellőztetni, tartsa nyomva a

gombot addig, amíg 4 rövid sípszó nem hallható.

A komfort üzem ezt követően ismét visszaáll. A turbo üzem a

gombbal megszakítható.

Újraindítás (RESET)
Tartsa nyomva a

gombot 20 másodpercig, amíg minden LED kialszik.

Az Ön freeAir plus készüléke szoftver újraindítást hajt végre (ez pl. szoftverfrissítés esetén szükséges),
majd visszatér komfort üzembe.

Megjegyzés
Az Ön freeAir plus készülékében található VOC érzékelő méri az illékony szerves oldószerek
koncentrációját és összehasonlítja annak értékeit a két szomszédos helyiségben. Az
egyszerűség kedvéért a VOC adatot CO2 értékre számítjuk át.
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Beépítés

Beépítés
VESZÉLY

!

Kérjük ügyeljen az Üzemeltetési és beépítési kézikönyv [ Á ] Általánosságban c. fejezetében
megfogalmazott biztonsági és a freeAir plus készülék használatával kapcsolatos javaslatok
betartására.

Megjegyzések





Az Ön freeAir plus készüléke elszívja a primer helyiségben elhasznált levegőt. Kérjük,
gondoskodjon megfelelő – legalább 80 cm2 – méretű passzív légátvezetésről (pl. az
ajtó alatt kialakított 1 cm szélességű rés), annak érdekében, hogy a frisslevegő
akadálytalanul áramolhasson a külső, szekunder helyiségből a primer helyiségbe.
A készülék kezelőelemeket tartalmazó oldala a külső helyiség felé nézzen.
A külső helyiség szellőzőlevegő-ellátását egy freeAir 100 készülék végzi.

A beépítés helye

VESZÉLY



!

A freeAir plus készüléket ne építsük be éghető anyagok, vagy a készüléket károsító
vegyszerek közvetlen közelében.
Kérjük, a beépítés helyének megválasztásakor vegye figyelembe az vonatkozó
rendelkezéseket, az alkalmazandó szabványokat és az érvényben lévő tűzrendeletet
(különösen nyílt tűzterű tüzelőberendezések esetén).

Megjegyzések



A készülék üzeme közben a helyiséghőmérséklet 0 °C és 40 °C között kell lennie.
A freeAir plus készülékben kondenzáció nem léphet fel.
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Beépítés

Rajz
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Beépítés

Alapmunkálatok
1. Határozzuk meg a beépítés helyét és rajzoljuk elő a 16 cm
átmérőjű faláttörés helyét.
Megjegyzés
Szellőzéstechnikai szempontból, a készüléket a lehető
legmagasabbra építsük be. Optikai szempontok szerint
azonban a freeAir plus készülék alacsonyabban is
elhelyezhető.

2. Alakítsuk ki a faláttörést.

3. Arra jogosult épületvillamos szerelő kialakítja a 3 x 1,5
mm2 méretű elektromos csatlakozó vezetéket.
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Beépítés
4. Illesszük először a kezelőelemek nélküli oldalt a helyére,
az elsődleges helyiségbe (pl. hálószoba).
A készülék kezelőelemeket tartalmazó oldala a külső
oldali helyiségbe (pl. folyosó) kerül.
Megjegyzés
A külső oldali helyiséget folyamatosan, pillanatnyi igény
szerint szellőzteti a freeAir 100 szellőzőgép.

5. Jelölje ki a 3 rögzítő furat helyét, ügyelve a vízszintes
elhelyezkedésre.
Megjegyzés
Az előlap két függeszőeleme felfelé nézzen.

6. Fúrjuk ki a fali rögzítés helyét mindkét kereten.
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Beépítés

7. Ha a fal vékonyabb, mint 12 cm, a készülék két oldalán
alkalmazza a mellékelt távtartókat.

8. Arra jogosult épületvillamossági szerelő csatlakoztassa a
freeAir plus készüléket 3 x 1,5 mm2 vezetékkel az
elektromos hálózatra.
A lakóegység minden szellőztető berendezése –
lehetőség szerint – egy megosztott biztosítékra kerüljön.

9. Az elektromos áramot a biztosítékszekrényben csak a
készülékház zárását követően kapcsoljuk be.
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Beépítés

DIP kapcsolók

Standby / Szerviz
Ha a freeAir plus készülékék deaktiválni kívánja, válassza
az „on” pozíciót.

Room Area [m 2 ]

Nyári hűtés (°C)
A freeAir plus készülék egyik különleges tulajdonsága az automatikus nyári hűtés funkció. Ha a meleg
évszakokban – főleg éjszaka – alacsonyabb hőmérsékletű levegő áll rendelkezésünkre a külső térben,
úgy a freeAir plus ventilátor megemeli a szellőztetendő helyiségben a szellőzőlevegő mennyiségét.
Válasszuk ki a külső helyiség hőmérsékletét.

Alapterület (m2)
Állítsuk be a szellőztetendő helyiség alapterületét. Vegyük figyelembe a készülék által szellőztetendő
teljes alapterületet.
Ezen érték a minimális szellőzés számításakor kerül figyelembe vételre.
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Beépítés

Az előlapok felszerelése

1. Fessük be az előlapot igényeink szerint (falfestékkel vagy
lakkal).

2. Helyezzük a megfelelő előlapot (ügyelve a hab
kivágására) felül a készülékre, és fordítsuk lefelé addig,
amíg a mágnes behúzza.
Megjegyzés
Kérjük, a DIP kapcsolókat ez előtt megfelelően beállítani
(ld. feljebb ebben a fejezetben).

3. Helyezzük el az előlapok biztonsági csavarjait.
VESZÉLY
Az előlap hiányzó biztonsági csavarja sérülésekhez
vezethet a ventilátor közelében.
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Szerviz

Szerviz
Megjegyzés
A freeAir plus készülék éves tisztításához nincs szükség több szerszámra, mint egy Torx-10es csavarhúzó, mellyel az előlapok biztonsági csavarjait távolíthatjuk el.

VESZÉLY

!

Kérjük tartsa szem előtt a freeAir plus készülék biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, az
[Á] Általánosságban c. fejezetben leírtakat.

Készülék teszt
A freeAir plus készülék megfelelő beépítését követően, teszteljük azt Turbo üzemben.

A Connect szoftver
A készülék működésének ellenőrzéséhez és
szoftverének esetleges frissítéséhez javasoljuk a
következők alkalmazását:





Laptop (Windows 7, 8 vagy 10)
USB kábel (A csatlakozó - mini B
csatlakozóra)
Költségmentes freeAir-Connect illetve
Update freeAir szoftverek
(http://www.blumartin.de/service/downloads)
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Szerviz

Standby / Szerviz üzemmód
A Standby/Szerviz üzemmódba kapcsoláshoz, állítsuk a 6. DIP
kapcsolót „on” állásba.
Minden LED kialszik és a ventilátor kikapcsol.
A
gomb megnyomásával a szerviz üzemmódba lépünk és
a kék LED-ek villognak.
A komfort szint helyett a
gombbal most a légmennyiséget
tudjuk megváltoztatni: 30, 40, 50, 55, 65 70 vagy 90 m3/h (ez
normál üzemben nem érhető el).

Megjegyzés
A szerviz üzemben a freeAir plus készülék vezérlése nem aktív, így ez az üzemmód csak
szerviztevékenység folytatására alkalmas.
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Szerviz

Hibajelzések
Tűzjelzés
A hőmérséklet érzékelő több, mint 80 °C-t jelez.
A készülék kikapcsol és a piros LED villog.

Vezérlési hiba
A készülék a legkisebb térfogatárammal üzemel tovább.
A piros LED világít, a sárga pedig villog:
A
gomb megnyomására a készülék a következőkben
bemutatott hibajelzéseket jeleníti meg.

Megjegyzés
A hibajelzések Reset (újraindítás) után törlésre kerülnek. Ehhez tartsuk nyomva kb. 20 másodpercig
a

gombot, míg a LED-ek kialszanak.
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Szerviz

Vezérlési hiba analízis
1. Vezérlési hiba alapjelzés.

2. Nyomjuk meg és tartsuk nyomva a

gombot.
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Szerviz
3. Az egyes hibák megjelenítése








______________________

__ __ __ __ __ __

VOC érzékelő









__ __ __ __ __ __

______________________

Ventilátor









______________________

__ __ __ __ __ __

Hőmérséklet érzékelő

















______________________

__ __ __ __ __ __

Páratartalom érzékelő

__ __ __ __ __ __

______________________
__ __ __ __ __ __

DIP kapcsoló

4. Értesítsük szervizpartnerünket, ha a hibát nem tudjuk magunk elhárítani.
Közölje a hibaokot és a freeAir plus készüléke sorozatszámát.

Megjegyzés
A készülék visszaküldése csak a szervizpartner közreműködésével lehetséges. A készülék szállítása
csak megfelelő csomagolásban lehetséges
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Szerviz

Szállítás, tárolás, csomagolás
A freeAir plus készülék és alkarészei csak a számukra
kialakított csomagolásban szállíthatók.
A freeAir 100 csomagolását nedvesség ellen védeni kell.
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Szerviz

Üzembe helyezés

Dátum:

Sorozatszám:

Cég:

Név:

Aláírás:
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