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1. Informacje ogólne
Centrale COMPACT LP dostępne są w 2 wielkościach  
fizycznych i 4 zakresach przepływu powietrza.

1.1. Zakres zastosowania centrali COMPACT LP
Centrala wentylacyjna COMPACT LP jest przeznaczona do   
stosowania w obiektach użyteczności publicznej takich  
jak: biurowce, hotele, lokale gastronomiczne, szkoły,  
urzędy, sklepy itp.

W celu pełnego wykorzystania wszystkich funkcji ofero-
wanych przez system COMPACT LP, należy uwzględnić  
właściwości centrali wentylacyjnej COMPACT LP w trakcie  
projektowania, montażu, regulacji i eksploatacji instalacji. 

Centrala w wykonaniu standardowym przeznaczona  
jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. 

UWAGA!
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności 
eksploatacyjnych należy zapoznać się z wymogami 
bezpieczeństwa zawartymi w rozdziale 4, 
zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasad 
bezpieczeństwa oraz wymagane kwalifikacje osób 
serwisujących.

Tabliczka identyfikacyjna urządzenia znajduje się na  
skrzynce sterowniczej urządzenia. Znajdują się tam  
informacje o wielkości, wersji i numerze seryjnym   
urządzenia. Prosimy zanotować i podawać te informacje  
w każdym przypadku, gdy kontaktujecie się Państwo  
z firmą Swegon Sp. z o.o.

1.2. Konstrukcja centrali COMPACT LP
COMPACT LP jest centralą wentylacyjną wyposażoną  
w wentylatory promieniowo-osiowe, rotacyjny   
wymiennik do odzysku ciepła, kieszeniowe filtry  
klasy EU7 oraz kompletny układ sterowania.

Części funkcyjne jak przepustnice, nagrzewnice,  
chłodnice, tłumiki akustyczne montuje się bezpośrednio  
na wylocie z centrali lub w kanałach wentylacyjnych.
Elementy te należy zamawiać oddzielnie specyfikując  
je przy zamówieniu.

1.3. Wbudowany układ sterowania
Centrala wentylacyjna COMPACT LP posiada kompletny, 
wbudowany i zintegrowany z centralą układ sterowania. 
Układ kontroluje pracę wentylatorów, wymiennika ciepła, 
temperatury oraz wydajności powietrza. Układ posiada 
nastawy czasowe, a także wiele funkcji kontrolnych  
oraz funkcje alarmów.

Wraz z centralą dostarczany jest programator obsługi 
centrali (patrz str. 10). Przy dostawie programator   
znajduje się wewnątrz centrali.

1.4. Transport centrali na miejsce budowy
Centrala COMPACT LP dostarczana jest w jednym bloku.  
W czasie dostawy centrala zabezpieczona jest podwójną 
warstwą folii ochronnej i umieszczona na specjalnie  
przygotowanej palecie.

UWAGA!
W czasie transportu wewnątrz budynku należy 
uważać by nie uszkodzić prowadnic drzwi   
inspekcyjnych.

Wskazówki!
Dostarczone wraz z dostawą drewniane belki służą  
do pomocy przy pracach montażowych centrali. 
Zanim centralę położy się na pomocniczych belkach  
należy zwrócić uwagę, by centrala spoczywała na belkach 
tylko płaskimi powierz-chniami. W przeciwnym razie  
może dojść do uszkodzenia, zamków klamek lub   
prowadnic drzwi inspekcyjnych.

Części funkcyjne
Części funkcyjne centrali COMPACT LP takie jak:   
nagrzewnica (wodna lub elektryczna), chłodnica (wodna 
lub freonowa), przepustnice, tłumiki akustyczne, sekcja 
filtra węglowego, dostarczane są zawsze oddzielnie  
i zapakowane na czas transportu w kartonach lub   
na paletach.

Podzespoły takie jak: programator, czujnik temperatury 
nawiewu, mocowania i kieszeń na dokumentację   
spakowane są wewnątrz centrali.
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2.3. Montaż centrali

2.3.2. Montaż podwieszany
Mocowanie centrali w zawieszeniu może się odbywać
w różnoraki sposób, w zależności od dostępnej 
przestrzeni lub konstrukcji budynku. Jednym ze sposobów 
podwieszenia jest zamocowanie centrali na czterech  
nagwintowanych prętach, po jednym pręcie do każdego 
profilu montażowego na centrali.

O właściwym sposobie podwieszenia centrali COMPACT 
LP ostatecznie decyduje jednak konstrukcja budynku.

UWAGA!
Swegon Sp. z o.o. nie odpowiada za błędnie 
wykonane podwieszenie centrali.

WSKAZOWKI!
Zaleca się stosowanie maty antywibracyjnej w miejscach 
styku centrali ze ścianą lub sufitem.

Przy montażu oprzyrządowania dodatkowego typu 
przepustnica TBSA/TBSB lub przejście dachowe TBRA,  
ze względu na niewielką przestrzeń montażową,   
może zajść konieczność montażu tego wyposażenia  
w pierwszej kolejności, przed umiejscowieniem centrali.

UWAGA!
W czasie montażu centrali COMPACT LP należy 
zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić  
prowadnic drzwi inspekcyjnych.   
W takim przypadku drzwi inspekcyjne mogą 
wypaść przy próbie ich otwarcia.

Dostarczone przy dostawie 4 sztuki profili mocujących 
należy przykręcić do centrali w miejscach z uprzednio 
nawierconymi otworami (patrz rys poniżej).

2.1. Przygotowanie centrali do montażu
Przed przystąpieniem do montażu centrali należy   
zwrócić uwagę na następujące elementy: 

Montaż centrali może być wykonany wyłącznie przez 
odpowiednio przeszkolony personel z zachowaniem  
przepisów BHP.

Centralę należy posadowić na płaskim i wypoziomo- 
wanym podłożu. Wytrzymałość podłoża musi być   
dopasowana do ciężaru centrali.

Przy montażu podwieszanym, konstrukcja utrzymująca 
centralę w zawieszeniu powinna zostać wykonana  
zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając   
bezpieczne użytkowanie.

Centrala powinna być zamontowana w taki sposób,  
aby podłączenie instalacji związanych z centralą   
nie kolidowało z otwieraniem drzwi inspekcyjnych.

W przestrzeni obsługowej dopuszcza się zamontowanie 
instalacji i konstrukcji wsporczych tylko w taki sposób,  
aby możliwy był ich łatwy demontaż i montaż   
na czas obsługi serwisowej, napraw i remontów.

2. Montaż centrali COMPACT LP

2.2. Przestrzeń inspekcyjna
Przestrzeń inspekcyjna przed lub ponad centralą, 
w zależności od sposobu jej zamontowania, powinna 
wynosić minimum 500 mm, w celu pełnego otwarcia 
drzwi inspekcyjnych.

Mata antywibracyjna pomiędzy 
centralą a sufitem.

Profile mocujące,
4 sztuki

Detale mocujące 4 sztuki,
np. pręty nagwintowane

2.3.1. Montaż centrali, informacje ogólne

Centrala COMPACT LP jest urządzeniem kompletnie 
okablowanym z systemen sterowania umieszczonym 
wewnątrz centrali.

Po posadowieniu centrali montaż ogranicza sie tylko  
do podłączenia zasilania elektrycznego.

Sekcje funkcyjne takie jak: przepustnica, nagrzewnica, 
chłodnica, tłumik akustyczny, można montować   
bezpośrednio do centrali lub w kanałach    
wentylacyjnych.
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Statyw

Profile 
mocujące,
2 sztuki

Skrzynka sterowania 
montowana zawsze 
do góry

Mata antywibracyjna 
pomiędzy centralą  
a ścianą.

2.3.3. Montaż przy ścianie
Konstrukcja centrali COMPACT LP wymaga montażu  
na statywie, by nie uszkodzić prowadnic drzwi inspek-
cyjnych. Statyw jest wyposażeniem dodatkowym.

Montaż przy ścianie odbywa się zawsze ze skrzynką  
sterowania skierowaną do góry.

Mata antywibracyjna powinna zostać umieszczona  
pomiędzy centralą i ścianą.

WSKAZÓWKI!
Przy montażu oprzyrządowania dodatkowego typu 
przepustnice TBSA/TBSB lub przejścia dachowego TBRA, 
ze względu na niewielką przestrzeń montażową,   
może zajść konieczność montażu tego wyposażenia  
w pierwszej kolejności, przed umiejscowieniem centrali.

UWAGA!
W czasie montażu centrali COMPACT LP należy  
zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić  
prowadnic drzwi inspekcyjnych. W takim   
przypadku drzwi inspekcyjne mogą wypaść   
przy próbie ich otwarcia.

Dostarczone przy dostawie 2 sztuki profili mocujących 
należy przykręcić do centrali w miejscach z uprzednio 
nawierconymi otworami (patrz rys poniżej).   
Profile mocujące należy przymocować do ściany.   
O rodzaju detali mocujących decyduje konstrukcja ściany.

Profile mocujące,
4 sztuki

Mata antywibracyjna 
pomiędzy centralą   
a podłożem.

2.3.4. Montaż w pozycji leżącej
Mata antywibracyjna powinna zostać umieszczona  
pomiędzy centralą a podłożem.

WSKAZÓWKI!
Przy montażu oprzyrządowania dodatkowego typu 
przepustnice TBSA/TBSB lub przejścia dachowego   
TBRA, ze względu na niewielką przestrzeń montażową,  
może zajść konieczność montażu tego wyposażenia  
w pierwszej kolejności, przed umiejscowieniem centrali.

UWAGA!
W czasie montażu centrali COMPACT LP należy 
zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić  
prowadnic drzwi inspekcyjnych. W takim   
przypadku drzwi inspekcyjne mogą wypaść   
przy próbie ich otwarcia.

Dostarczone przy dostawie 4 sztuki profili mocujących 
należy przykręcić do centrali w miejscach centrali z uprzed-
nio nawierconymi otworami (patrz rys poniżej). Profile 
mocujące należy przymocować do ściany. O rodzaju  
detali mocujących decyduje konstrukcja podłoża.
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2.3.6. Montaż czujnika temperatury nawiewu

Czujnik temperatury nawiewu należy zamontować  
w kanale nawiewnym w odległości co najmniej 1.5m  
od wylotu z wentylatora.

UWAGA! 
Jeśli w kanale zamontowana jest nagrzewnica lub/i 
chłodnica, to odległość do czujnika temperatury 1.5m, 
liczona jest od ostatniego zamontowanego urządzenia.

1. Zmierz i zaznacz punkt, w którym ma być   
 zamontowany czujnik.

2. Wywierć otwór o średnicy 11 mm w kanale   
 nawiewnym.

3. Nanieś masę uszczelniającą wokół otworu i przykręć  
 czujnik do kanału za pomocą dwóch blachowkrętów.

4. Podłącz czujnik szybkozłączką w skrzynce sterowniczej  
 centrali. Kabel przedłużający występuje jako   
 wyposażenie dodatkowe.

2.3.5. Podłączenie kanałów

Centralę COMPACT LP podłącza się do sieci kanałów 
o przekroju okrągłym poprzez przejście TBRA będące 
wyposażeniem dodatkowym.

Warianty podłączeń przedstawia rysunek poniżej.

Łączenie detali kanału należy wykonać przy pomocy  
nitów zrywalnych lub blachowkrętów.

Kanały i przejścia należy zaizolować zgodnie   
z obowiązującymi normami branżowymi.

Przejście

Przejście
Kolano

Kanał

Złączka Kanał

Masa 
uszczelniająca

Ø11 mm

2.3.7. Podłączenie zasilania elektrycznego

UWAGA!
Podłączenie elektryczne powinno zostać wykonane  
przez uprawnionego elektryka, zgodnie z obowiązującymi 
normami.

Napięcie zasilania podłącza się do głównego wyłącznika 
bezpieczeństwa.

1. Odkręć pokrywę skrzynki sterowania.

2. Przełożyć kabel zasilający przez przepust kablowy  
 znajdujący się w tylniej ściance pokrywy skrzynki  
 sterownania.

3. Podłączyć faze L1, przewód neutralny N i przewód  
 uziemiający PE do odpowiednio oznaczonych   
 zacisków głównego wyłącznika bezpieczeństwa.
 (1-faza, przewód 3-żyłowy, 230 V, 50/60 Hz, 10 A)

Skrzynka 
sterowania

Przepust 
kablowy

Główny wyłącznik 
bezpieczeństwa

2.3.8. Podłączenie kabli podłączeniowych

1. Odkręć pokrywę skrzynki sterowania.

2. Przełożyć kabel przez gumową membranę znajdującą  
 się w tylniej ściance pokrywy skrzynki sterownania.

UWAGA!
Przy instalacji kabli komunikacyjnych należy zachować 
odległość co najmniej 100 mm od kabli zasilajacych, 
wiodących prąd.

Skrzynka 
sterowania

Membrana 
gumowa
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Wersja z prawą stroną inspekcji

Wersja z lewą stroną inspekcji

3. Elementy składowe central COMPACT LP

Centrala na Rys. 1a. jest w wykonaniu z prawą stroną in spekcji,
tzn. z kierunkiem przepływu powietrza jak pokazano na 
rysunku. Na placu budowy można dokonać zmiany kierunku 
przepływu powietrza w centrali (zmiany strony inspekcji) poprzez 
przełączenie jednego z mikroprzełączników na karcie sterowania. 
Po zmianie strony inspekcji (Rys. 1b.), elementy składowe centrali 
oznaczone gwiazdką zmieniają swoje funkcje i nazwy (otrzymują 
one nowe nazwy w zależności, czy spełniają funkcje nawiewu 
lub wywiewu powietrza).

Lokalizacje sekcji i nazwy elementów

1.  Z CZERPNI* (Wywiew jeśli lewa strona inspekcji)

2.  DO WYRZUTNI* (Nawiew jeśli lewa strona inspekcji)

3. Wentylator wywiewny* z silnikiem i przetwornicą   
 częstotliwości

4.  Przetwornik ciśnienia – wentylatora wywiewnego*    
 (położenie przełącznika w pozycji  1)

5.  Skrzynka podłączeniowa oraz karta sterowania

6.  Programator

7. Wyłącznik główny/bezpieczeństwa

8. Filtr powietrza wywiewanego*

9. WYWIEW* (Z czerpni jeśli lewa strona inspekcji)

10. NAWIEW* (Do wyrzutni jeśli lewa strona inspekcji)

11. Czujnik temperatury powietrza nawiewanego (do zamon- 
 towania wewnątrz kanału powietrza nawiewanego)

12. Wentylator nawiewny* z silnikiem i przetwornicą   
 częstotliwości

13. Czujnik temperatury powietrza wywiewanego*

14. Przetwornik ciśnienia – wentylatora nawiewnego *   
 (położenie przełącznika w pozycji 2)

15. Sekcja rotacyjnego wymiennika ciepła

16. Silnik rotacyjnego wymiennika ciepła

17. Czujnik obrotów

18. Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego*

19. Profile do mocowania centrali (4 szt)

20. Filtr powietrza nawiewanego*

21. Prowadnice drzwi inspekcyjnych

Rys. 1a.

Rys. 1b.

 Z czerpni Nawiew Wywiew Do wyrzutni

1

2

1

2

2

3

6

8

12

4 7

10

5

9

11

1

131415161718192021
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4. Wymogi bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy 
zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Jakiekolwiek  
uszkodzenia centrali lub jej części składowych   
spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, 
instalacją i eksploatacją centrali, nie będą objęte 
gwarancją.

Uwaga!
Do wykonywania instalacji elektrycznych i pod-
łączania urządzeń zewnętrznych uprawnieni są 
jedynie wykwalifikowani elektrycy lub przeszko-
lony personel w serwisie Swegon Sp. z o.o. 

4.1. Wyłącznik bezpieczeństwa (główny)
Wyłącznik bezpieczeństwa znajduje się na skrzynce 
podłączeniowej.

Wyłącznika bezpieczeństwa nie wolno używać  
do zatrzymywania i uruchamiania centrali.   
Centralę wyłącza się za pomocą programatora.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności   
serwisowych należy zawsze odłączyć napięcie zasilające  
za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa o ile odpowied- 
nia instrukcja nie podaje innej informacji.

4.2. Zagrożenia
Uwaga!
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności   
serwisowych czy naprawczych należy upewnić  
się czy napięcie zasilające jest odłączone. 

Ryzyko kontaktu z ruchomymi elementami

Elementy ruchome centrali to wirniki wentylatorów  
oraz pasek napędowy wymiennika rotacyjnego. 

Drzwiczki inspekcyjne wyposażone w dwustopniowe 
zamki patentowe spełniają rolę osłon wentylatorów  
i sekcji wymiennika ciepła. Jeżeli kanały wentylacyjne nie 
są podłączone do centrali króćce wylotowe centrali muszą 
być zaopatrzone w zabezpieczenia (np. z siatki drucianej). 

Uwaga!
Drzwiczek inspekcyjnych sekcji, w których znajdują 
się wentylatory i filtry, nie wolno otwierać w trakcie 
pracy centrali. 

W czasie normalnej pracy, centralę należy 
zatrzymywać za pomocą programatora naciskając 
przycisk STOP. 

Drzwiczki inspekcyjne można otwierać dopiero  
po całkowitym zatrzymaniu wentylatorów. 

Należy pamiętać, że w sekcjach wentylatorów  
centrali występuje nadciśnienie. 

4.3. Osłony bezpieczeństwa
Rolę osłon przeciwporażeniowych stanowi pokrywa  
skrzynki osprzętu elektrycznego. Osłony ochronne mogą 
być zdejmowane tylko przez wykwalifikowanego elektryka 
lub przeszkolony personel.

Uwaga!
Przed zdjęciem jakiejkolwiek z osłon należy 
odłączyć napięcie zasilające za pomocą wyłącznika 
bezpieczeństwa.

W trakcie pracy centrali wszystkie osłony muszą  
być założone, wszystkie drzwiczki inspekcyjne 
muszą być zamknięte, a skrzynka podłączeniowa 
przymocowana do centrali.

5. Uruchomienie centrali
5.1. Informacje ogólne
Procedura rozruchu centrali:

1. Sprawdzić czy w centrali, systemie kanałów oraz  
 zewnętrznych sekcjach centrali nie znajdują się obce 
 przedmioty.

2. Obrócić wyłącznik bezpieczeństwa w położenie ON.

3. Dokonać wyboru żądanego języka, jeżeli nie zostało 
 to jeszcze wykonane.

4. Fabryczne ustawienia centrali czynią je gotowym  
 do pracy bezpośrednio po podłączeniu zasilania   
 elektrycznego.
 W wielu przypadkach ustawienia te wymagają regulacji 
 do warunków konkretnej instalacji.
 Ustawić zegar sterujący, parametry pracy, temperatury, 
 przepływ powietrza oraz pozostałe funkcje.  
 Wybrać właściwą jednostkę przepływu powietrza l/s, 
 m3/s lub m3/h. (Czynność wykonać za pomocą   
 programatora w Menu Poziom Instalacji).

5. Jeżeli jest to konieczne aktywować tryb pracy ręczny 
 lub automatyczny (Menu Główne) oraz wyregulować 
 sieć kanałów i urządzenia wentylacyjne zgodnie  
 z opisem w rozdziale 5.2.

6. Po zakończeniu prac montażowych i regulacyjnych 
 na sieci kanałów przeprowadzić kalibrację filtrów.
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5.2 Regulacja sieci kanałów i urządzeń  
wentylacyjnych
W celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej przez 
wentylatory centrali konieczne jest utrzymanie spadku ciśnienia 
w sieci kanałów na możliwie najniższym poziomie. 
Istotna jest również właściwa regulacja sieci kanałów i urządzeń 
obsługujących system wentylacji w celu osiągnięcia oczekiwan-
ego komfortu użytkowania.
W czasie regulacji sieci kanałów i urządzeń wentyla-
cyjnych  w połączeniu z centralami COMPACT stosowne jest 
postępowanie według metody proporcjonalności.
Oznacza to, że proporcja między strumieniami przepły-wającego 
powietrza w kanałach rozprowadzających jest stała nawet, jeśli 
strumień przepływającego powietrza w kanale głównym ulegnie 
zmianie. Ta sama proporcja ma zastosowanie do urządzeń wen-
tylacyjnych w instalacji. 
Podczas regulacji sieci kanałów konieczne jest zablokowanie 
prędkości obrotowej wentylatorów, aby przepływ powietrza 
pozostał na stałym ustalonym poziomie, patrz rozdział 6.5.

5.2.1 Kolejność regulacji
System wentylacji należy regulować w następującym porządku:

1. Wyregulować nawiewniki w każdym kanale   
 rozprowadzającym.

2. Wyregulować kanały rozprowadzające.

3. Wyregulować kanały główne.

5.2.2 Procedura regulacji
1. Ustawić wszystkie nawiewniki i przepustnice w pozycji  
 całkowicie otwartej.
2. Obliczyć stosunek przepływu powietrza zmierzonego  
 do przepływu powietrza projektowanego dla wszyst-  
 kich nawiewników, kanałów rozprowadzających i głównych.  
 Nawiewniki we wszystkich odgałęzieniach, w których obli- 
 czony stosunek jest najmniejszy powinny być całkowicie  
 otwarte. Oznaczyć te nawiewniki jako „INDEX AIR DEVICE”.  
 W identyczny sposób postępujemy z przepustnicami  na  
 kanałach rozprowadzających i głównych. Po zakończeniu  
 regulacji jeden nawiewnik w każdym kanale rozprowadzają- 
 cym, jedna przepustnica na kanale rozprowadzającym i jedna  
 na kanale głównych powinna pozostać całkowicie otwarta. 
3. Rozpocząć regulację głównego kanału oraz kanał   
 rozprowadzającego w kanale głównym, w którychobliczo 
 nystosunek jest największy. Rozpoczynając z tego miejsca- 
 mamy możliwość „przepchnięcia” powietrza przed siebie  
 w kierunku części układy, w którym płynie najmniej   
 powietrza. 
4. Ustawić ostatni nawiewnik w kanale rozprowadzającym  
 w taki sposób, aby miał taki sam stosunek jak nawiewnik  
 oznaczony jako „INDEX AIR DEVICE”. Nawiewnik ten  
 posłuży jako „REFERENCE AIR DEVICE”. Zwykle jest to  
 ostatni nawiewnik na kanale rozprowadzającym, dla którego  
 obliczony stosunek jest najmniejszy i powinien być całkowicie  
 otwarty. W tym przypadku ten sam nawiewnik posłuży jako  
 „INDEX AIR DEVICE” i „REFERENCE AIR DEVICE”.
5. Zdławić pozostałe nawiewniki na kanale rozprowadzającym  
 do wartości stosunku jak dla nawiewnika oznaczonego jako  
 „REFERENCE AIR DEVICE”. Uwaga! Stosunek dla nawiewnika  
 oznaczonego jako „REFERENCE AIR DEVICE” zmienia się  
 za każdym razem, gdy przydławiony zostanie inny nawiewnik.
 W praktyce stosunek ten może być ustawiony trochę wyżej.  
 Nawiewnik oznaczony jako „REFERENCE AIR DEVICE  
 musi być sprawdzany pomiędzy przydławianiem kolejnych  
 nawiewników.

Przykład jak przeprowadzić regulację

– Rozpocząć regulację od kanału rozprowadzającego B jako,  
 że ma on największą wartość stosunku.  

–  Ostatni nawiewnik B3 ma najmniejszą wartość stosunku  
 i powinien być całkowicie otwarty. Wyregulować pozostałe  
 nawiewniki B1 i B2, do wartości stosunku jak dla B3 (patrz  
 punkt 5 powyżej).

–  Następnie rozpocząć regulację nawiewników w kanale  
 rozprowadzającym C. Nawiewnik C4 powinien być   
 całkowicie otwarty; przydławić pozostałe nawiewniki  
 do tej samej wartości.

– Wyregulować nawiewniki w kanale rozprowadzającym A.  
 Nawiewnikiem o najmniejszej wartości stosunku jest   
 nawiewnik A3, co oznacza, że w pierwszej kolejności należy  
 przydławić nawiewnik A4 (nawiewnik odniesienia) do  
 wartości stosunku jak dla A3. Pozostałe nawiewniki   
 przydławić do tej samej wartości stosunku jak nawiewnik A4.

– Przydławić przepustnicę kanału rozprowadzajacego B i C  
 do tej samej wartości stosunku jak przepustnica kanału  
 rozprowadzającego A. Sprawdzić czy wszystkie przepustnice  
 mają tą samą wartość stosunku. Po zakończeniu regulacji 3  
 nawiewniki i 1 przepustnica na kanale rozprowadzającym  
 powinny pozostać całkowicie otwarte, aby osiągnąć możliwie  
 najmniejszy spadek ciśnienia w sieci kanałów.

qp = przepływ pow. projektowany (l/s)   qm
                    K (Stosunek) =
qm = przepływ pow. zmierzony  (l/s)   qp
   

6. Przejść do kanału rozprowadzającego, który ma kolejną  
 większą wartość stosunku i wyregulować nawiewniki  
 na tym kanale, itd. 
 Uwaga! Wszystkie przepustnice na kanałach rozprowadzają- 
 cych powinny być całkowicie otwarte do czasu wyregulowa- 
 nia wszystkich nawiewników. 

7. Zdławić przepustnice na kanale rozprowadzającym, który  
 ma największą wartość stosunku do wartości jak dla kanału  
 o najmniejszej wartości stosunku. 
 Uwaga! Należy pamiętać, że przepustnica zmienia wartość  
 stosunku w sposób opisany w punkcie 5.

8. Kiedy wszystkie gałęzie zostaną wyregulowane, przydławić  
 główne przepustnice w sposób opisany powyżej.
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6. Programator i struktura menu
6.1. Programator

6.1.1. Informacje ogólne

Na programatorze można wprowadzać i zmieniać wszyst-
kie parametry pracy centrali. Programator służy również 
do aktualnego odczytu parametrów pracy centrali oraz 
ewentualnych alarmów.

Nastawy w centrali COMPACT LP, a w tym: wielkości 
przepływu powietrza, temperatur, czasów pracy i innych 
funkcji, wprowadza się za pomocą przycisków programa-
tora.

W danym momencie na wyświetlaczu widoczne   
są tylko opcje dotyczące wybranej funkcji.
Programator centrali COMPACT LP posiada szereg menu 
ułożonych w logiczną strukturę.

Odcięcie napięcia zasilającego nie powoduje utraty         
z pamięci wprowadzonych nastaw.

Programator dostarczany jest w oddzielnym kartonie 
znajdującym się zawsze wewnątrz centrali razem   
z kablem przyłączeniowym o długości 3 m,   
zakończonym szybkozłączką.

Programator posiada podświetlany wyświetlacz cyfrowy, 
sześć przycisków oraz kontrolkę alarmową.

Programator przeznaczony jest do pracy wewnątrz 
pomieszczenia. Przy instalacji centrali na zewnątrz,  
zaleca się usytuowanie programatora wewnątrz   
budynku, skąd będzie się dokonywać sterowania centralą.

Programator centrali COMPACT LP służy również do 
wprowadzania nastaw i kontroli pracy agregatów 
chłodniczych COOLDX.

6.1.2. Przyciski

Poszczególne przyciski mają następujące funkcje:

WEJŚCIE - potwierdzenie dokonanego wyboru lub 
przejście do podmenu, w którym można zmieniać 
ustawienia.

WYJŚCIE - powrót do poprzedniego poziomu 
menu.

PRZESUNIĘCIE W GÓRĘ - przemieszczanie się  
w górę po pozycjach danego menu lub podmenu.

PRZESUNIĘCIE W DÓŁ - przemieszczanie się   
w dół po pozycjach danego menu lub podmenu.

ZMNIEJSZENIE - zmniejszanie wartości podkreślonej 
pozycji.

ZWIĘKSZENIE - zwiększanie wartości podkreślonej 
pozycji.

*COMPACT LP*    
WTO 14:40
                STOP
STEROWANIE RĘCZNE
STOP?

STER. RĘCZ/AUTO

USTAWIENIA

Wskaźnik położenia

*COMPACT LP*         WTO   
14:40
                      STOP
        STEROWANIE RĘCZNE

6.1.3. Wyświetlacz

Wyświetlacz cyfrowy programatora ma 4 linie. Niektóre 
menu mają więcej niż 4 linie i są one pokazywane kolej-no 
po naciśnięciu przycisku PRZESUNIĘCIE W DÓŁ. Wskaźnik 
położenia pozwala określić, w którym miejscu menu aktu-
alnie jesteśmy.

6.1.4. Skróty

W menu występują następujące skróty nazw:

NAW = Powietrze nawiewane  (np. WENT NAW =  
 wentylator powietrza nawiewanego)

WYW = Powietrze wywiewane

ZEW = Powietrze zewnętrzne (z czerpni)

WYM CIEPŁA = Rotacyjny wymiennik ciepła
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7. Dane techniczne

7.1. Wymiary i waga centrali

Dodatkowe drzwi inspekcyjne

Podłączenie
zasilania

Prowadnica 
drzwi 
inspekcyjnychWymagana przestrzeń serwisowa 

do otwarcia drzwi inspekcyjnych w 
prowadnicy

Przestrzeń serwisowa
Do wymiany filtrów potrzebna jest wolna przestrzeń  
500 mm po stronie ispekcyjnej lub po stronie  
dodatkowych drzwi inspekcyjnych. 

Do otwarcia skrzynki sterowania wymagana jest wolna 
przestrzeń 200 mm ponad skrzynką.

Wymiac c-c między otworami 
w profilach mocujących

7.2. Skrzynka układu sterowania

Skrzynka sterowania

Skrzynka sterowania w COMPACT LP, umieszczona  
w górnej części centrali, zawiera dwie jednostki,   
kartę zasilania i kartę sterowania.

Dostęp do kart w skrzynce sterującej możliwy jest   
po usunięciu pokrywy maskującej.

Compact LP A B1 B2 C D E F G H1 H2 I J K L kg

05 731 1052 1100 635 1210 481 1111 425 507 560 50 454 400 2172 247
08 807 1210 1258 675 1410 480 1269 500 582 635 48 533 475 2370 301
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7.3. Podłączenie karty zasilania i sterowania

7.3.1. Karta sterowania
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7.3.2. Karta zasilania
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7.4.  Zaciski wejść/wyjść karty sterowania dla wszystkich wielkości central

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

14151617 181920 21 22 23242526 272829 303132 3334353637

O
N

Zaciski wejść cyfrowych 5-8, są niskonapięciowe.
Zaciski wejść analogowych 37, mają impedencję 
wejściową 66 kΩ.

Zacisk Funkcja Uwagi

1 i 2 Wyjście 1 Funkcja wyboru indywidualnego. Niezależne styki, max 5 A/AC1, 1 A/AC3, 250 VAC.

3 i 4 Wyjście 2 Funkcja wyboru indywidualnego. Niezależne styki, max 5 A/AC1, 1 A/AC3, 250 VAC.

5 i 6 Wejście 1 Funkcja wyboru indywidualnego.

7 i 8 Wejście 2 Funkcja wyboru indywidualnego.

9 i 10 Napięcie sterujące Napięcie sterujące 24 VAC, obciążenie max 28 VA. 9 (G), 10 (G0).

11, 12 i 13 Podłączenie dla sieci EIA-485 11 podłączenie komunikacyjne A/RT+, 12 podłączenie komunikacyjne B/RT-, 13 GND/COM.

14, 15, 16, 17 Silnik wymiennika rotacyjnego 14 Ziemia, 15 Czerwony, 16 Żółty, 17 Czarny.

18, 19, 20 Czujnik obrotów 18 Brązowy, 19 Niebieski, 20 Czarny.

21, 22 Nap. zasilania, wymiennik rotacyjny 36 VAC, wejście.

23, 24 Nap. zasilania, jednostka sterująca 18 VAC, wejście.

25, 26 Nap. zasilania, wyjścia 24 V 24 VAC, wejście.

27, 28, 29 Nie używane

30, 31, 32 Siłownik przepustnicy recyrkulacyjnej 30 (G0) Czarny 24 VAC(-), 31 (G) Czerwony 24 VAC(+), 32 (NO) Biały 24 VAC wyjście jeśli aktywny.

33 Wyjście napięcia zasilania 12 VDC 12 VDC do GND. Obciążenie max 50 mA

34 Wejście PWM dla Clean Air Control Czujnik VOC

35 Zero pomiarowe, GND

36 Wyjście napięcia zasilania 10 VDC Wyjście 10VDC do GND. Obciążenie max 20 mA.

37 Wejście 0-10 VDC dla forsowania 
przepływu powietrza

Czujnik jakości powietrza

Czujniki zewnętrzne 
i moduły IQnomic Plus

Karta pamięci do logo-
wania i aktualizacji 
oprogramowaniaMikroprzełączniki

Podłączenie 
systemu 
nadrzędnego

Czujnik temp. 
nawiewu

Komunikacja z 
programatorem

Sterowanie 
nagrzewnicą

Czujnik temp. 
zewnętrznej

Czujnik temp. 
wywiewu

Czujnik 
ciśnienia
wentylatora 
nawiewu

Czujnik 
ciśnienia
wentylatora 
wywiewu

MIKROPRZEŁĄCZNIKI
COMPACT LP, prawa inspekcja: Przełącznik 6 w pozycji ON, pozostałe przełączniki w pozycji OFF.
COMPACT LP, lewa inspekcja: Przełącznik 1 i 6 w pozycji ON, pozostałe przełączniki w pozycji OFF
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7.5. Dane elektryczne

7.5.1. Centrala wentylacyjna COMPACT LP

Minimalne wymagane zasilanie
1-faza, przewód 3-żyłowy, 230V -10/+15%, 50/60Hz, 10 A
3-fazy, przewód 5-żyłowy, 400V -10/+15%, 50/60Hz, 10 A

7.5.2. Wentylatory

Dane elektryczne dla pojedynczego wentylatora
Wielkość 05: 1 x 230 V, 50/60 Hz, 0.74 kW
Wielkość 08: 3 x 400 V, 50/60 Hz, 1.0 kW

7.5.3. Silnik napędowy wymiennika rotacyjnego

Krokowy silnik 3-fazowy, Pobór prądu: rozruch 5,8 A, 
praca ciągła 2 A*. Napięcie: 50 V*, max 90 V

*Układ sterowania silnikiem ogranicza pobór prądu/
napięcia do podanych wartości.

7.5.4 Błąd pomiaru

Temperatura ± 1° C
Przepływ powietrza ± 5%

PL.COMPACTLP.090815
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8. Informacje dodatkowe

8.1. Deklaracja zgodności

Zakłady Swegon Sp. z o.o. przyjmują i ponoszą odpowiedzialność za to, że następujące typy central:

COMPACT LP, które są przedmiotem tego poświadczenia, spełniają następujące standardy:

EN 292-1,2; EN 294; EN 60204-1; oraz EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

zgodnie z wymogami Dyrektyw: 98/37/EG; 89/336/EEC oraz 73/23/EEC.

Poświadczenie zgodności odnosi się jedynie do tych central, które zostały zainstalowane zgodnie    
z wymogami instalacyjnymi i eksploatacyjnymi oraz nie zostały w żaden sposób przerobione      
lub zmodyfikowane.

Tarnowo Podgórne 01 Stycznia 2018 r.

Witold Leven

Prezes Zarządu 

8.2. Dokumentacja ochrony środowiska
Deklaracja zgodności z normami ochrony środowiska oraz instrukcja demontażu są załączone jako informacje   
dodatkowe do niniejszej instrukcji.

Centrale wentylacyjne zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy demontaż na elementy podlegające 
powtórnemu przetworzeniu. Około 95% materiałów użytych do produkcji central COMPACT LP może zostać   
przetworzonych ponownie w procesie recyclingu.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie instrukcji demontażu lub wpływu central COMPACT LP na środowisko   
naturalne prosimy o kontakt z Swegon Sp. z o.o.
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Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych bez uprzedzenia.16              www.swegon.com

8.3. Informacje o serwisie
Swegon Sp. z o.o. od początku swojego istnienia oferuje swym Klientom kompleksowe usługi serwisowe na terenie 
całej Polski. Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 

Siedziba główna Swegon Sp. z o.o. mieści się w Tarnowie Podgórnym k. Poznania. Tam znajduje się również główna 
baza serwisu.

Oddziały serwisu oferują kompleksowe usługi serwisowe na terenie całej Polski,
a w tym m.in.
 • montaż, podłączanie, uruchamianie central COMPACT LP
 • pomiary i regulację systemu klimatyzacyjnego, a w tym:
  - pomiary i regulację wielkości przepływu powietrza,
  - pomiary i regulację temperatury oraz wilgotności,
  - pomiary głośności.
 • obsługę gwarancyjną,
 • bieżącą obsługę serwisową central,
 • umowy serwisowe,
 • doradztwo w zakresie:
  - technicznym,
  - eksploatacji urządzeń,
  - energooszczędności systemów.

Właściwa obsługa serwisowa gwarantuje pewne i niezawodne działanie systemu oraz niskie koszty eksploatacyjne.

8.4. Informacje uzupełniające
Katalogi, instrukcje do oferowanych przez Swegon Sp. z o.o. produktów oraz inne informacje można pobrać ze strony 
internetowej: www.swegon.pl

ODDZIAŁY:
GDAŃSK tel. 58 624 80 51; gdansk@swegon.pl
ŁÓDŹ tel. 42 632 64 07; lodz@swegon.pl
KRAKÓW tel. 12 260 12 90; krakow@swegon.pl
WARSZAWA tel. 22 531 66 77; warszawa@swegon.pl
WROCŁAW tel. 71 310 05 90; wroclaw@swegon.pl

Swegon Sp. z o.o.
62-080 TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA, 
ul. Owocowa 23
tel. 61 816 87 00; fax 61 814 63 54
http://www.swegon.pl
e-mail: poznan@swegon.pl


